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Số: 103 /KH-BCĐ
KẾ HOẠCH
Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA
ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an 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 kế hoạch 836/KH-TH(PT)/KH-PT-TH ngày 11/2/2020 của Ban
chỉ đạo Thành phố Nha Trang, căn cứ tình hình địa bàn, Ban chỉ đạo phường
Phước Tân xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc, góp
phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng các khu dân cư, các
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.
-Việc triển khai thực hiện trên tinh thần khẩn trương, đúng quy định, sâu
rộng trên địa bàn và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm mang lại hiệu
quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an
ninh, trật tự.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:
- Tham mưu UBND phường, chỉ đạo ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng
Công an phường triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng
Bộ Công an và văn bản hướng dẫn số 3766/UBND-NC ngày 09/7/2012 của Chủ
tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.
- Củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của
cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng CQDN trong việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn
“An toàn về ANTT”.
- Gắn việc triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA với việc triển
khai thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động của Thành ủy
thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW.
- Quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình
tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận tổ dân phố và nhà trường “An toàn
về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng và có hiệu quả.

+ Căn cứ Điều 6, 7, 8 của Thông tư số 23/2012/TT-BCA, xây dựng và bổ
sung bản đăng ký “An toàn về ANTT” phù hợp với tình hình địa phương.
+ Trình tự: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư sổ
23/2012/TT- BCA: Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường: Hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề
nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi Thường trực Ban
chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ thành phố (Qua Công an TP), vào ngày 05 tháng 11 hàng
năm để đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ xét duyệt, công nhận.
+ Hồ sơ đề nghị: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư
số 23/2012/TT- BCA, gồm: Tờ trình, báo cáo kết quả, bản đăng ký phấn đấu,
biên bản cuộc họp, tài liệu khác có liên quan (nếu có). Hồ sơ nộp 02 bộ có dấu
đỏ.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và
quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ
dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về ANTT”, nâng cao vai
trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và toàn
dân về công tác bảo vệ ANTT.
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp
với địa bàn, đối tượng; củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung giải quyết những điểm phức tạp về
ANTT.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đề xuất khen thưởng, động
viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và trong xây dựng tổ dân phố, cơ quan, doanh
nghiệp, trường học “An toàn về ANTT” nói riêng.
- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, thủ trưởng cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường quan triệt nội dung Thông tư 23/2012/TT-BCA đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, CBCS và nhân dân, giao
nhiệm vụ, quy định trách nhiệm phối hợp với CSKV trong tổ chức thực hiện.
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký giao ước và bình xét thi
đua đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Mốc thời gian bình
xét đối với tổ dân phố là từ 05/11 năm trước đến 05/11 năm sau; đối với
phường, cơ quan, doanh nghiệp là từ 30/11 năm trước đến 30/11 năm sau; đối
với nhà trường thời gian từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA và kế hoạch này, đề nghị các ban
ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố xây dựng
bản đăng ký và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
2. Giao Công an phường tham mưu Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này

3.Giao Công an phường giúp Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả
thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA và kế hoạch này trong báo cáo phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, tổng hợp báo cáo cấp Thành phố
theo quy định./.
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