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Kính gửi:  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố Tuyên Quang. 

  

 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” (viết gọn là Thông 

tư số 124/2021/TT-BCA) và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 

20/01/2022 của Bộ Công an về ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết gọn là Quyết định số 

510/QĐ-BCA-V05) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 2022, đa số cấp uỷ, 

chính quyền các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm 

trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đó 

có công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và 

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an góp phần tích cực trong 

công tác giữ gìn ANTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn tỉnh.  

 Tuy nhiên, qua theo dõi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 
(1)

 Nhận 

thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, quy 

định của Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 

của Bộ Công an nói riêng chưa đầy đủ dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao; 
(2) 

Một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ đúng quy định về thời gian, quy trình, hồ 

sơ đăng ký, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và 

thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định 

phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào dịp cuối năm gây ảnh hưởng, 

khó khăn trong công tác tổng hợp, đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền . 
(3) 

Việc xác định thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật 

tự” và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với một số cơ 

quan, đơn vị chưa thống nhất do đó còn tình trạng bỏ sót, đùn đẩy…
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 Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và 

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an trong thời gian tới được 

nghiêm túc, thống nhất, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau: 

1. Giám đốc các sở, ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn toàn tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, quán 

triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA và 

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an bảo đảm đúng quy định và 

chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý.  

2. Việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký, đề nghị xét duyệt công nhận 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phân loại phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:  

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh quyết định công nhận, phân loại phong trào thì các cơ quan, 

đơn vị gửi hồ sơ về Công an tỉnh (qua các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh được 

giao theo dõi công tác bảo đảm ANTT và hướng dẫn công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) để tiếp nhận sau đó các đơn vị tổng hợp 

gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh) để theo dõi, thẩm định, đề xuất báo cáo Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xét, công nhận và quyết định phân loại. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị (phòng, ban, tổ, đội, trung tâm…) trực thuộc 

các sở, ngành (có trụ sở độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng) được 

xác định là một đầu mối đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 124/2021/TT-

BCA giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA và có trách 

nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đề nghị UBND cùng cấp xét duyệt công nhận 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo 

138 cùng cấp phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ 

quan, đơn vị theo Quyết định số 510/QĐ-BCA (kết quả công nhận đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc đối với các đơn vị trên là độc lập không ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện của các sở, ngành chủ quản). 

Lưu ý: Đối với các đơn vị phòng, ban, tổ đội trực thuộc, không có tư 

cách pháp nhân, không có con dấu riêng, nhưng vì tính chất công việc nên có 

trụ sở độc lập bên ngoài trụ sở cơ quan quản lý, thì đơn vị phòng, ban, tổ đội 

đó không tính là đầu mối đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 124/TT-BCA. 

3. Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục cấp tỉnh rà soát đầu mối đối tượng áp dụng của Thông tư số 

124/TT-BCA và kết quả đăng ký đạt đạt tiêu chuẩn an toàn về “An ninh, trật 
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tự” năm 2023 của đơn vị, địa phương mình gửi Thường trực Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh) 

trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp, theo dõi. 

 4. Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc 

triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-

BCA-V05 của Bộ Công an; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy 

- TTHĐND tỉnh              (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh 

- Đ/c Trưởng BCĐ 138  

- Như trên (thực hiện);  

- VPUBND tỉnh;      

- Lưu: VT. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

Đại tá Phạm Kim Đĩnh  
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