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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện thông tư số 23/2012/TT – BCA của Bộ Công An về đơn vị 

đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” 

 

 

Ngày 27/3/2012 Bộ Công an ban hành Thông tư số 23/2012/TT- BCA quy định 

về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường  đạt tiêu chuẩn 

an toàn về “An ninh trật tự”. 

Thực hiện hướng dẫn số: 3766/HD-UBND tỉnh, ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về đơn vị 

đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự”. 

Thực hiện Hướng dẫn số: 421/ UBND, ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Ninh Hòa hướng dẫn thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an về 

đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Trên cơ sở đó Công an xã Ninh Thọ lập kế 

hoạch triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an trong toàn Cơ quan, 

xã, 03 trường học và 08 cụm dân cư trên địa bàn xã`như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của Công an xã cùng các ban ngành, 

đoàn thể làm tốt công tác phối kết hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tầm 

quan trọng của việc thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. 

          - Phát huy vai trò nồng cốt của Công an xã tham mưu cho Đảng ủy - Ủy ban để 

huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào 

bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. 

2.Trên cơ sở kế hoạch này Công an xã phối hợp thực hiện Thông tư số 

23/2012/TT-BCA của Bộ Công an trên 08 khu dân cư, 03 trường học, doanh nghiệp 

nằm trên địa bàn xã Ninh Thọ phải đăng ký đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” cam 

kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự ”. 

3. Kết quả công nhận 08 khu dân cư, 03 trường học và doanh nghiệp đạt tiêu 

chuẩn an toàn về ANTT cần phân loại và đề nghị khen thưởng hàng năm về phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ và đồng thời căn cứ để xét công nhận các danh hiệu khác có 

liên quan đến tiêu chuẩn về ANTT. 

4. Việc quán triệt triển khai Thông tư số 23 của Bộ Công an cần phải gắn liền 

với Chỉ thị số: 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 
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hình mới”; Kế hoạch 747/KH-PV11 (PV28) của Giám đốc Công an tỉnh về “Phát động 

toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản” 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an xã: Là đơn vị thường trực tham mưu cho Đảng ủy - Ủy ban xã triển 

khai thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an cho các ban ngành đoàn thể, ban nhân 

dân 8 thôn, Mặt trận thôn thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Phối hợp các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy - Ủy ban xây dựng 

cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự và 3 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 

để xét rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Tập trung, nghiên cứu, đúc kết kinh 

nghiệm trong năm qua trên địa bàn xã các mô hình Tự quản về ANTT đi vào chiều sâu 

và phát huy hơn. 

- Phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể từ cơ sở đến xã thẩm định hồ sơ trình 

Ủy ban nhân dân và công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” cho các 

thôn, trường học trên địa bàn xã. 

- Là cơ quan thường trực giúp hội đồng thi đua khen thưởng của xã khen thưởng 

những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ nói 

chung và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời kịp thời động viên khích 

lệ tinh thần cho những thôn, trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT”. 

2. Chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội khác triển khai 

thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an đến từng cán bộ chủ chốt các đầu ngành từ 

xã đến cơ sở đồng thời thống nhất nhiệm vụ, quy định trách nhiệm phối hợp với lực 

lượng Công an xã trong tổ chức thực hiện ở địa phương. 

- Chủ trì phối hợp giữa công an viên các thôn với các ban ngành đoàn thể ở khu 

dân cư thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23 của Bộ Công an. Tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc trong công tác phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới. 

3. Ban Công an xã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Đảng ủy - Ủy ban triển 

khai Thông tư số 23 của Bộ Công an đến 08 thôn và 3 trường học trên địa bàn xã. 

- Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể triển khai xây dựng điểm trên 8 thôn và 

03 trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” để sơ kết rút kinh nghiệm. 

- Tập trung lực lượng cùng các ban ngành, đoàn thể và Mặt trận xã thường xuyên 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới. Xem đây là công tác 

thường xuyên trên mọi lĩnh vực công tác của từng ngành. Trong tuyên truyền phải có 

kế hoạch cụ thể cho phù hợp từng thôn nhằm đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội và trong điều kiện thực hiện nông thôn chương trình mới của địa phương. 

- Tham mưu cho Đảng ủy - Ủy ban kiểm tra hướng dẫn và đánh giá tình hình hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã lập hồ sơ và 

trình Ủy ban nhân dân xã xét duyệt những thôn và trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn 

về ANTT”. 

- Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức như đài truyền thanh, cuộc 

họp các khu dân cư, lòng ghép vào những cuộc họp của các chi hội như: Nông Dân, 



3 

 

 

Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên và Cựu chiến binh về công tác đảm bảo An ninh trật tự ở 

khu dân cư xem đó là tiêu chí trong chương trình công tác thường xuyên của mỗi ngành. 

4. Phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, trường học tuyên truyền cho phù hợp 

như: Nhà trường tuyên truyền sáng thứ hai hàng tuần, Cơ quan tuyên truyền trong 

những buổi đọc báo và đài truyền thanh phát hàng tuần trên các thông tin đại chúng 

nhằm nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công 

an xem đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, 

thầy cô giáo và các em học sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Công an xã có trách nhiệm hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp xã. Tham mưu cho Đảng 

ủy - Ủy ban triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và xét 

duyệt công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự”. 

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND xã công nhận các thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về ANTT” 08 thôn. Công an xã là Cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các ban 

ngành, đoàn thể và các trường học có liên quan kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch 

này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các ban ngành, 

đoàn thể và nhà trường kịp thời báo cáo cho trưởng ban chỉ đạo xã theo dõi và xin ý 

kiến BCĐ cấp trên hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- CATX Ninh Hòa;                   CHỦ TỊCH 
- Lưu VP. 

 

 

 
    

                                                                                     Võ Khánh Đăng 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-02-17T16:49:08+0700
	Việt Nam
	Võ Khánh Đăng<vkdang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-18T10:09:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ<ninhtho.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-18T10:09:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ<ninhtho.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-18T10:09:19+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ<ninhtho.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




