
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:         /UBND-CA 

V/v triển khai thực hiện Thông tư 

số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 

của Bộ Công an 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày      tháng 6 năm 2022 

                Kính gửi:   

    - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 

    - UBND xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 312/UBND-VP8 ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ 

Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của 

Thông tư số 124/2021/TT-BCA đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh và nhân dân để thống nhất thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu 

quả các tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự”. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 124/2001/TT-BCA trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục, khu dân cư về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng 

đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và toàn dân 

về công tác bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự”. 

3. Ban Chỉ đạo 138 huyện và các xã, thị trấn căn cứ Thông tư số 

124/2021/TT-BCA, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và 

các khu dân cư đăng ký, tổ chức thực hiện, đánh giá, phân loại và đề xuất công 

nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền. 

4. Công an huyện hướng dẫn, kiểm tra, đốn đốc việc thực hiện; tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như trên: 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu:VT. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

    Lưu Văn Dương 
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