
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-CAH 
V/v đăng ký xây dựng đơn vị 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” năm 2023 

         Phong  Thổ, ngày    tháng    năm 2023 

             Kính gửi:  

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn; 

           - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

           - Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

 Căn cứ 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”. 

 Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo 

đảm ANTT trên địa bàn và xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đồng thời đây 

cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua của các đơn vị. 

UBND huyện Phong Thổ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Các đơn vị tiến hành đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” năm 2023. Bản đăng ký các đơn vị gửi về Công an huyện (qua 

Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) trước ngày 20/2/2023 để tổng 

hợp báo cáo UBND huyện nắm, chỉ đạo. 

 2. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự”, đồng thời tham mưu với UBND huyện thẩm định, đánh giá, 

phân loại, bình xét các đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước 

ngày 20/10/2023. 

 Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các 

tổ chức, cá nhân triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc, liên hệ về Công an huyện SĐT: 0969.340.678 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (thực hiện) 

- U; 

- Lưu VT, C1, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung                     
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