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Kính gửi:  

- Công an huyện Cao Lộc; 

- Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn. 
 

   

Thực hiện công văn số 3687/CQTT ngày 22/9/2021 của Cơ quan Thường 

trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc Báo cáo kết quả thưc hiện tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự” năm 2021. Ban chỉ đạo 138 huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an huyện (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện) 

hướng dẫn Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

thuộc đầu mối cấp huyện quản lý xây dựng báo cáo tự chấm điểm và trình Ban chỉ 

đạo 138 huyện xem xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

năm 2021 (Bổ sung một số đầu mối từ cấp tỉnh quản lý năm 2020, có danh sách 

kèm theo) 

Chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện thành lập tổ thẩm định, tiến 

hành đánh giá, phân loại và đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công 

nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 đối với các đầu mối 

thuộc quyền quản lý, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi Cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo 138 tỉnh trước ngày 05/12/2021. 

2. Các xã, thị trấn tiến hành xét, phân loại và quyết định công nhận đạt tiêu 

chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 đối với các khu dân cư (thôn, bản, 

khối phố) và các nhà trường thuộc cấp xã quản lý theo phân cấp. 

3. Kết quả công nhận khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn ‘An toàn về an ninh trật tự” là căn cứ đề nghị xét khen 

thưởng hàng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong 

trào thi đua khác 

 (Gửi kèm theo công văn số 3687/CQTT ngày 22/9/2021 của Cơ quan 

Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh ) 

Ban chỉ đạo 138 huyện yêu cầu Công an huyện, Ban chỉ đạo 138 các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C,PVP;  

- Lưu: VT. 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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