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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an 

quy định về 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” năm 2023 
 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh 

về thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy 

định về 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” năm 2023. Văn phòng UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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”; Kế 

hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 

124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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” năm 2023 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức, chấp hành của 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.  

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần 

thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong 

cơ quan, đơn vị tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện các nội dung hình thức hoạt động của Phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc trong đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trong tình hình mới và thực hiện các tiêu chí đảm bảo cơ quan đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh trật tự” năm 2023. 

II. NỘI DUNG, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và 

người đứng đầu cơ quan, các phòng, ban, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
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trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

năm 2023. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý về công tác bảo đảm an ninh trật tự. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

2. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; công chức, viên chức, lao động 

gương mẫu thực hiện các quy định và tham gia tích cực công tác an ninh trật tự 

ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa các nội dung, 

nhiệm vụ, đảm bảo tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong thực hiện 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, triển khai đến công chức, viên chức, lao động 

để thực hiện. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

3. Tổ chức ký cam kết và đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung về an 

ninh, trật tự phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

4. Thực hiện và lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo các Tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông 

tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

5. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Thông tư 

124/2021/TT-BCA của Bộ Công an tại Nhà khách UBND tỉnh; tổng hợp kết quả 

kiểm tra báo cáo về Công an tỉnh theo quy định.  

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng TCHCQT.  

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. 

 - Thời gian thực hiện: Thực hiện xong trước ngày 30/9/2023. 

6. Đánh giá và chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, xét công nhận Văn 

phòng UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 (qua Công 

an tỉnh).  

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng TCHCQT.  

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp.  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện xong trước ngày 10/10/2023. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp triển khai đến công chức, viên chức 

và người lao động đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch và phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới năm 2023. 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện trong đơn 

vị xong trước ngày 08/3/2023. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Văn 

phòng UBND tỉnh (qua Phòng TCHCQT): Báo cáo 6 tháng đầu năm trước 

ngày 05/6/2023, báo cáo năm trước ngày 05/11/2023.   

2. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, đơn vị kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch.  

Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị, xét công nhận cơ quan Văn phòng 

UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 gửi Công an tỉnh 

(Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để tổng hợp, thẩm định) 

trước ngày 10/11/2023. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA 

ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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” năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (Báo cáo); 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Các phòng, ban, đơn vị  thuộc VP; 

- Lưu: VT, TCHCQT.H. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Sòi Đức Nghĩa 
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