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Kính gửi:
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, Cơ sở giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 19/01/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, 
khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự (ANTT)”, 
giai đoạn 2021 - 2025; 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 ANTT”; Quyết định số 510/QĐBCA-
V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an Ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, 
phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); Hướng dẫn số 
2775/BCĐ, ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sơ kết thực hiện 
Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an 
toàn về ANTT”; đánh giá, phân loại phong trào; tổng kết, khen thưởng phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; Kế hoạch công tác Công an, Chương 
trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 
của Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ.

Ban Chỉ đạo 138 huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng làng an 
toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” (Ban Chỉ 
đạo) huyện Tứ Kỳ hướng dẫn tổ chức sơ kết thực hiện Đề án; đánh giá, phân 
loại phong trào; tổng kết, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 
2022 tại các đơn vị, địa phương như sau:

I. TỔ CHỨC SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2022 
1. Hình thức sơ kết
Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an 

toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”, gắn với sơ kết 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 ANTT” (Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an) năm 2022 được 
thực hiện từ cơ sở làng, khu dân cư (sau đây gọi chung là khu dân cư), cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục (trừ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 
26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 



2

của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, 
nhà trẻ), đến cấp xã, cấp huyện, tỉnh.

- Đối với làng, khu dân cư; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các 
xã, thị trấn tùy điều kiện có thể tổ chức sơ kết bằng văn bản hoặc bằng hội nghị 
(có thể lồng ghép với các hội nghị khác về công tác ANTT).

- Đối với cấp huyện: Trên cơ sở kết quả tổ chức sơ kết ở cơ sở, xây dựng 
báo cáo sơ kết thực hiện Đề án năm 2022 của huyện, gửi về Ban chỉ đạo thực hiện 
Đề án của tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh).

Hình thức sơ kết: Tùy điều kiện thực tiễn và diễn biến tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tại địa phương để lựa chọn tổ chức hội nghị sơ kết hoặc sơ kết bằng 
văn bản, lồng ghép với tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, 
triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

2. Nội dung sơ kết
- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong 
tổ chức thực hiện Đề án, gắn với Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công 
an; vai trò tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an; công tác tuyên truyền, 
quán triệt thực hiện Đề án và nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền 
địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, 
quần chúng nhân dân trong việc thực hiện Đề án.

- Kinh phí thực hiện Đề án năm 2022 (Kinh phí UBND huyện cấp và 
UBND cấp xã, thị trấn cấp...)

- Kết quả đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT. Công tác tuyên truyền, ký cam 
kết, duy trì thực hiện quy ước khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 
dục an toàn về ANTT.

- Kết quả công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình “Tự quản, tự 
phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung đánh 
giá sâu về kết quả xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình mới; mô hình 
tiêu biểu, có hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là mô 
hình được Ban chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận.

- Kết quả xây dựng làng, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 
cơ sở giáo dục an toàn về ANTT phục vụ thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ 
ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị: Sự chuyển biến về tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về nhận thức, vai trò, trách nhiệm 
của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tầng 
lớp nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm, cảm hoá 
giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, 
phòng chống cháy, nổ... gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
và các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
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- Kết quả bình xét công nhận danh hiệu làng, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ 
quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về ANTT” năm 2022.

- Kết quả củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ (Công an; Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp...) ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

- Đánh giá tổng quát về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất.

- Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả thực hiện Đề án năm 2023 ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu “An toàn về ANTT”
- Căn cứ nguồn ngân sách UBND huyện cấp phục vụ hoạt động thường 

xuyên, UBND các xã, thị trấn cân đối, bổ sung thêm kinh phí từ nguồn ngân 
sách địa phương phục vụ xét công nhận và tiền thưởng đạt danh hiệu “An toàn 
về ANTT” năm 2022 cho các làng, khu dân cư; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 
giáo dục trên địa bàn mình theo quy định.

- Mốc thời gian bình xét và ban hành quyết định công nhận danh hiệu “An 
toàn về ANTT”: Tổ chức xét công nhận danh hiệu “An toàn về ANTT” sớm hơn 
những năm trước để có cơ sở đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ cuối năm: 

+ Mốc thời gian bình xét: Từ 15/10/2021 đến thời điểm báo cáo
+ UBND xã ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “An toàn về 

ANTT đối với làng, khu dân cư, cơ sở giáo dục..thuộc cấp xã quản lý: Trước 
15/10/2022

+ UBND huyện ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “An toàn về 
ANTT đối với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.. thuộc cấp 
huyện quản lý: Trước 20/10/2022

- Tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu “An toàn về ANTT” năm 2022 
được tổ chức từ cơ sở như sau:

+ Đối với các làng, khu dân cư, cơ sở giáo dục thuộc cấp xã, thị trấn quản 
lý: Tiểu ban Chỉ đạo của các làng, khu dân cư, cơ sở giáo dục tự chấm điểm, 
đánh giá đạt hay không đạt danh hiệu làng, khu dân cư, cơ sở giáo dục “An toàn 
về ANTT” theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 7 Thông tư số 124/2021/TT-
BCA của Bộ Công an, sau đó hoàn tất thủ tục hồ sơ (Điều 9, Thông tư 
124/2021/TT-BCA) gửi về Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn (qua Công an xã, thị 
trấn) để thẩm định và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND xã, thị trấn xét duyệt và 
ban hành quyết định công nhận danh hiệu làng, khu dân cư, cơ sở giáo dục đạt 
tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

+ Đối với các xã, thị trấn: Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tham mưu cho 
UBND cùng cấp tự đánh giá đạt hay không đạt danh hiệu xã, thị trấn “An toàn 
về ANTT” theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Thông tư số 124/2021/TT-BCA của 
Bộ Công an, sau đó hoàn tất thủ tục hồ sơ (Điều 9, Thông tư 124/2021/TT-BCA) 
gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua Công an huyện) để thẩm định và báo cáo, đề 
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xuất Chủ tịch UBND huyện xét duyệt quyết định công nhận danh hiệu xã, thị 
trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

+ Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện 
quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý 
đóng trên địa bàn huyện: Ban Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 
dục tự chấm điểm, đánh giá đạt hay không đạt danh hiệu cơ quan, doanh nghiệp, 
cơ sở giáo dục “An toàn về ANTT” theo tiêu chí quy định tại Điều 6, Điều 7 
Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an, sau đó hoàn tất thủ tục hồ sơ 
(Điều 9, Thông tư 124/2021/TT-BCA) gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua Công an 
huyện) để thẩm định, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xét duyệt quyết định công 
nhận danh hiệu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về ANTT”.

4. Chế độ thông tin báo cáo
- UBND các xã, thị trấn thống kê kết quả công nhận danh hiệu “An toàn 

về ANTT”, kèm theo quyết định công nhận danh hiệu “An toàn về ANTT” năm 
2022 đối với các làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc 
thẩm quyền cấp xã quản lý; Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án năm 2022 của địa 
phương và hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện xét duyệt, quyết định công nhận 
danh hiệu xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gửi về Ban Chỉ đạo  
huyện (qua Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện) trước ngày 
15/10/2022.

- Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp huyện quản lý gửi báo cáo sơ 
kết Đề án năm 2022 của đơn vị mình và nộp hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND 
huyện xét duyệt, quyết định công nhận danh hiệu  cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 
giáo dục “An toàn về ANTT” về Ban Chỉ đạo huyện (qua Đội Xây dựng phong 
trào bảo vệ ANTQ Công an huyện) trước ngày 15/10/2022.

II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN 
DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2022

1. Đối tượng đánh giá, phân loại phong trào
Tổ chức đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với: 

Làng, khu dân cư; xã, thị trấn; huyện; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 
(trừ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo 
Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhà trẻ).

2. Mốc thời gian đánh giá, phân loại phong trào
Kết quả đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là căn cứ 

để xét khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cuối năm, do 
vậy mốc thời gian đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Từ 
ngày 01/11/2021 đến thời điểm báo cáo.

- Quyết định phân loại phong trào đối với làng, khu dân cư, cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý trước 
25/10/2022.
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- Hồ sơ đề nghị phân loại phong trào đối với xã, thị trấn; cơ quan, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý gửi về Ban Chỉ đạo 138 huyện 
(qua Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện) trước 25/10/2022.

- Công an huyện trình Ban Chỉ đạo 138 huyện quyết định phân loại phong 
trào đối với xã, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm 
quyền cấp huyện quản lý trước 01/11/2022.

* Lưu ý:
Trong quá trình thực hiện, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, các đơn 

vị, địa phương có thể nghiên cứu lồng ghép nội dung tổ chức công nhận khu dân 
cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cùng 
một thời gian, tuy nhiên phải đảm bảo lấy kết quả công nhận địa bàn đạt tiêu 
chuẩn “An toàn về ANTT” là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Tiêu chí chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào
Tiêu chí chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ đối với làng, khu dân cư; xã, thị trấn; huyện; cơ quan, doanh nghiệp, cơ 
sở giáo dục thực hiện theo các Điều 6, 7, 8, 9 Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, 
ngày 20/01/2022 của Bộ Công an Ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, phân 
loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Thang điểm đánh giá, phân loại phong trào
Thang điểm đánh giá, phân loại phong trào: 100 điểm, gồm:
- Loại “Xuất sắc”: Đạt từ 90 điểm trở lên (là căn cứ để lựa chọn, xét đề nghị 

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào).
- Loại “Khá”: Đạt từ 70 điểm đến 89 điểm (là căn cứ để lựa chọn, xét đề 

nghị Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen trong 
phong trào).

- Loại “Trung bình”: Đạt từ 50 điểm đến 69 điểm (không xét khen 
thưởng trong tổng kết phong trào).

- Loại “Yếu”: Dưới 50 điểm (không xét khen thưởng và rút kinh nghiệm 
trong tổng kết phong trào).

5. Tổ chức chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào
- Ban Chỉ đạo 138 cấp xã
+ Tự đánh giá, phân loại phong trào của cấp mình (đánh giá, phân loại 

phong trào đối với xã, thị trấn) và báo cáo Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện (qua 
Công an huyện) để xét duyệt, quyết định phân loại phong trào. 

+ Tổ chức đánh giá, phân loại và ra quyết định phân loại phong trào đối 
với làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 
quản lý cấp xã và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện (qua Công an 
cấp huyện). 

- Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện
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+ Tự đánh giá, phân loại phong trào của cấp mình (đánh giá, phân loại 
phong trào đối với huyện) và báo cáo Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh (qua Phòng Xây 
dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh) để xét duyệt, quyết định phân loại 
phong trào.

+ Tổ chức đánh giá, phân loại phong trào đối với xã, thị trấn; cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Hồ sơ đề nghị xét duyệt, phân loại phong trào
Mỗi đơn vị, địa phương 01 bộ hồ sơ, gồm:
+ Tờ trình hoặc đề xuất của đơn vị, địa phương đề nghị;
+ Thống kê danh sách chấm điểm và mức đề xuất đánh giá, phân loại 

(Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu).
III. TỔ CHỨC TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO 

TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2022
1. Hình thức tổng kết
- Phạm vi tổ chức tổng kết: Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 từ làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, 
cấp xã, thị trấn; cấp huyện.

- Hình thức tổng kết: Đối với làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, 
cơ sở giáo dục, cấp xã, thị trấn, cấp huyện, tùy điều kiện thực tiễn và diễn biến 
tình hình dịch bệnh Covid-19 để lựa chọn tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc tổng 
kết bằng văn bản, lồng ghép với sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, 
khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022.

- Thời gian tổ chức tổng kết: Từ tháng 12/2022 đến hết quý I/2023
2. Nội dung tổng kết
- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, thủ 

trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; sự tham gia phối hợp của các 
ngành, đoàn thể và vai trò tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an đối với 
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, đơn vị. 

Trọng tâm là công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản 
của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh 
đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 
01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 
04/CT-BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường 
xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 
của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm 2022...

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 
19/01/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, 
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khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”, giai đoạn 2021-
2025, gắn với Thông tư số 124/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 ANTT”.

- Kết quả xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, 
“Công an xã, phường, thị trấn điển hình, kiểu mẫu về ANTT”.

- Đánh giá công tác củng cố, duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình “Tự 
quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT”. Trong đó nêu cụ thể:

+ Kết quả xây dựng mới mô hình năm 2022. Dẫn chứng một số mô hình 
đang duy trì hoạt động và mô hình mới xây dựng đạt hiệu quả cao tại đơn vị, địa 
phương cần được nhân rộng.

+ Kết quả lựa chọn mô hình hoạt động hiệu quả đề nghị Bộ Công an, Ban 
Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ ANTT, phòng chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 
19; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân 
cư. Đánh giá cụ thể việc xây dựng các bài viết tuyên truyền, tổ chức tuyên 
truyền trực tiếp về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội...

- Đánh giá kết quả công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí về ANTT đối với các xã, thị trấn và 
cấp huyện); kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào 
cách mạng khác, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
đơn vị.

- Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 
01/8/2013 giữa Bộ Công an với Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ trong tình hình mới”; công tác dân vận; thực hiện các nghị quyết liên 
tịch, chương trình phối hợp giữa ngành Công an với MTTQ và các ngành, đoàn 
thể trong công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Đánh giá công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã bán chuyên 
trách, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương, đơn vị. 

- Nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; 
những đề xuất, kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ năm 2023. 

3. Tổ chức khảo sát, đánh giá phong trào
Ban Chỉ đạo 138 huyện giao Công an huyện: Thành lập Đoàn kiểm tra 

của Công an huyện, sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác tự chấm điểm tại các địa phương, đơn vị.

4. Công tác Thi đua, khen thưởng
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Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT- BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công 
an quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân; Hướng dẫn 
của Cục V05 Bộ Công an về việc khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh. Ban Chỉ đạo 138 huyện hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tổng kết 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 như sau:

4.1. Các hình thức thi đua, khen thưởng
a) Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh cho Tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 
- Bộ Công an và UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 

thực sự tiêu biểu xuất sắc.
- Đối tượng: Tập thể nhân dân và cán bộ xã, thị trấn; tập thể cán bộ công 

nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, trường học; cá nhân có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 

(Không áp dụng đối với lực lượng Công an chính quy)
- Tiêu chuẩn đối với tập thể:
+ Tập thể tiêu biểu xuất sắc về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từ năm 

2020 đến nay đã được Công an tỉnh, UBND cấp huyện trở lên khen thưởng về 
công tác ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có đăng ký phấn 
đấu Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh năm 2022; hoàn thành toàn diện 
các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, đảm bảo ANTT; có mô hình, điển hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự 
bảo vệ ANTT”; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT vững 
mạnh (nhiều năm liên tục đến nay; trong đó có năm 2022) đạt danh hiệu “Đơn 
vị tiên tiến” trở lên); Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của xã, thị trấn, cơ quan, 
doanh nghiệp; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ 
với Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao; 
Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, lãng phí, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả 
thiết thực. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không có tập thể, 
cá nhân bị kỷ luật do vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

+ Đánh giá, phân loại phong trào năm 2022 (theo hướng dẫn tại mục II): 
Tập thể đạt loại “Xuất sắc”.

- Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Là những cá nhân có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ ở đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, từ năm 
2020 đến nay đã được Công an tỉnh, UBND cấp huyện trở lên khen thưởng về 
công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có đăng ký 
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phấn đấu Bằng khen của UBND tỉnh năm 2022 (Đối với cá nhân có bình xét danh 
hiệu thi đua thì ngoài tiêu chuẩn trên, năm 2021, 2022 phải đạt danh hiệu Tiên 
tiến trở lên).

b) Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng: Là tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 (Đối với các tập thể 
thuộc diện đánh giá, phân loại phong trào năm 2022 phải đạt loại “Khá” trở 
lên; tập thể, cá nhân có bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 phải đạt danh hiệu 
Tiên tiến trở lên).

- Ban Chỉ đạo 138 huyện chọn 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu 
biểu đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

c) Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc thực 
hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022

Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng: Là tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, 
doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022 (Đối với các tập thể thuộc diện đánh 
giá, phân loại phong trào năm 2022 phải đạt loại “Khá” trở lên; tập thể, cá 
nhân có bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 phải đạt danh hiệu Tiên tiến trở 
lên, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT đạt danh hiệu Tiên tiến trở lên; các tập thể 
trong diện xét duyệt danh hiệu “An toàn về ANTT” phải đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về ANTT” năm 2022).

- Ban Chỉ đạo 138 huyện (chỉ đạo Công an huyện tham mưu, đề xuất), lựa 
chọn 02 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

d) Giấy khen của UBND cấp huyện
Ban Chỉ đạo 138 huyện (chỉ đạo Công an  huyện tham mưu, đề xuất) báo 

cáo đề nghị UBND huyện xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; thành tích xuất 
sắc thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022 trên địa bàn huyện (Tiêu chuẩn và số lượng 
khen do UBND cấp huyện quyết định, nhưng tiêu chuẩn không thấp hơn quy 
định đối với Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh).

4.2. Hồ sơ, thủ tục
Hồ sơ, thủ tục đề nghị các cấp khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 

102/HD-PV05-Đ1, ngày 20/7/2021 của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ 
ANTQ, Công an tỉnh Hải Dương.

5. Chế độ thông tin báo cáo
- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chỉ đạo Công an cùng cấp thống kê số 

liệu (từ 15/12/2021 đến thời điểm báo cáo) công tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ năm 2022 của địa phương (theo mẫu thống kê TKPT01 - 09) 
gửi về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 
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Công an huyện) trước ngày 15/10/2022; Báo cáo tổng kết phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ năm 2022 của địa phương và danh sách trích ngang thành tích tập 
thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng gửi về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua 
Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện) trước ngày 
01/11/2022.

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý 
thống kê số liệu (từ 15/12/2021 đến thời điểm báo cáo) công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 (theo mẫu thống kê TKPT01-09) 
gửi về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 
Công an huyện) trước ngày 15/10/2022; Báo cáo tổng kết phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ năm 2022 và danh sách trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề 
nghị các cấp khen thưởng gửi về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Đội Xây dựng 
phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện) trước ngày 01/11/2022.

* Lưu ý: Các đơn vị, địa phương gửi danh sách trích ngang thành tích tập 
thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng (theo các mục STT; TÊN TẬP THỂ, 
CÁ NHÂN VÀ CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC; TÓM TẮT THÀNH TÍCH; 
HÌNH THỨC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG) để tổ chức sơ duyệt; sau khi có 
thông báo kết quả sơ duyệt mới hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Quá thời 
hạn quy định nêu trên, đơn vị, địa phương nào không gửi danh sách trích 
ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng thì sẽ không 
xét, khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Hướng dẫn này, các ban, ngành, đoàn thể; UBND, Ban Chỉ đạo  

các xã, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức thực hiện 
bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian đề ra.

2. Giao Công an huyện tham mưu Ban Chỉ đạo huyện Tứ Kỳ hướng dẫn, 
đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo theo 
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (để chỉ đạo thực hiện);
- Công an tỉnh Hải Dương (qua PV05);
- Bí thư Huyện ủy;
- Chủ tịch UBND huyện;
(để báo cáo)
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện;
(để chỉ đạo)
- Phòng Nội vụ huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn;
(để tham mưu, thực hiện)
- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục; 
(để thực hiện)
- Lưu: VT, CATK.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND
Vũ Thị Hà
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