
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số                /UBND-KSTTHCNC 

V/v giao triển khai thực hiện 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”. 

           Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi:  
 

 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 28/12/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BCA  

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” (xem văn bản gửi kèm).  

Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

- Giao Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiên cứu nội dung Thông tư số 

124/2021/TT-BCA 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” để chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 
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