
UBND TI-IT XA CU'A LO 
BAN CH DiO PCTP,TNXH 

VA  XDPTTDBVANTQ 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p- Ti' do- Hnh phüc 

   

So: / C V-B CD Cta Lô, ngày tháng 03 ncIm 2022 

V/v trin khai thçrc hin Quyt 
djnh so 510/QD-BCA-V05 ngày 

20/01/2022 cña B Cong an 

KInh g11i: 
- Các dng chI thành viên BCD 138 thj xã 
- Uy ban nhân dan các phuing. 

Ngày 20/01/2022, B truâng B Cong an ban hành Quyêt dnh so s 10/QF)-
BCA-V05 ye quy djnh tiêu chI dánh giá, phân loai  phong trào toàn dan báo v 
ANTQ. Dê dam báo thông nhât, dánh gla phân loai phong trào toàn dan báo v An 
ninh To quôc trên dja bàn thj xä theo các quy djnh tai  Quyêt djnh so 51 0/QD-
BCA-V05 ngày 20/01/2022 cüa Bô Trithng B Cong an. Ban Chi dto phOng. 
chông tôi pham, tê nan xã hôi va xây dung phong tiao toan dan bao ye AIN1 Q  [hi 
xã yeu câu các dông chI thành viên BCD thj xã; ChÜ tjch Uy ban nhãn dan cCic 
phithng triên khai thirc hin nghiêrn t11c mt so ni dung sau: 

1. To chirctuyên truyên, phô biên, quán trit, triên khai thirc hin diing cic 
quy djnh tai  Quyêt djnh so 510/QD-BCA-V05 ngày 20/01/2022 cüa B Truón B) 
Cong an den các khu dan cu, phuèng, Co quan, doanh nghip, co s giáo diic Uin 

dja bàn thj xã. 
2. Giao COng an tM xâ (co' quan Thu'àng tryr) chü tn phOi h'p vó'i cic co 

quan, don vj lien quan theo dOi hung dn, dOn dôc, kiêrn tra vic tniôn ldiai thic 
hin Quyêt djnh so 510/QD-BCA-V05 ngày 20/01/2022 cüa B tnlong 133 Cii 
an. 

(Gz'ri kern theo Quylt djnh so' 5]0/QD-BCA-V05 
ngày 2 0/01/2022 cia B5 Tru'ó'ng Bó COng an) 

Can cir ni dung Cong van yêu câu các dông chI thành viCn BC!) phông 
chông ti phim, t nan  xähi vá xây dirng phong trào toàn dan bâo v ANTQ Chu 
tjch UBND các phu'ng to chirc triên khai thrc hin nghiCrntiic; nCu có klió khãn, 
vuó'ng mac, báo cáo ye UBND thj xã (qua COng an iiij xd) dC hu'dng dan, chi dac. 

Noi nhán: 

- BCD tinh 

- PhOng PVO5 CAT báo cáo); 

- TT Thj uy, UBND thj xäJ 

- Các thành viên BCD dii xã (dé p/hop clii dao); 

- UBND các phuOng; 

- Luu: VT.UB.
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BQ CONG AN CONG HOA XA HQI CUU NGHIA \ 7 T NAM 
Dôc 1p — Ta' do — Hanh phtic 

So: 6io/QD-BCA-VO5 Ha N5i, ngàv20 thông 01 nãiii 2022 

Jan hnh 
V.' 

QUYET DNH 
"Quy djnh Tiêu chI dánh gii, !)1a  lo 

toàn din bão v an ninh To qilOc" 

BO TRU'O'NG 139 CONG AN 

Qt An nm/i quóc gia iigàv 03 thông 12 nãm 2004; 

ii ct'r Lut Cong an n/ian dOn ngàv 20 thOng 11 nàin 2018; 

C6n co Ngh? din/i sO' 06/2014/IVD-CP ngày 21 thông 01 nám 2014 cOa 
ChInh phO quv dj n/i ye bién phOp van diig quOii cliOng báo V a/i ninh quOc gia, 
g1i7' gIn ti't ty; an tocin xâ 1ii,• 

Can cO' Nghf df n/i so' 0]/2018/ND-CP ngay 06 thông 8 nOin 2018 cOa ChIiili 
plm quy df n/i cln'rc nàng, nhiém vu, quyen liçin và ca cOu tO chO'c cOa B Cong au; 

COn ci'u' Thông tu' sO' l24/2021/TT-B'A ngàv 28/12/202 1 cOa B COng an 
qui' din/i  kliu c/Oil cii, xc7, phuàng, tiif irOn, co quail, doanh nghip. CU' so' giáo clyc 
dat tiéz.i chuOn "A ii loOn ye an nm/i, trát ut 

Theo d nghi cOa d&7g clii Cuc tru'àng Cyc XOy drng pliong trOo bOo v an 
ninh TO ql.iOc tgi Ta trIiihi so 47/TTr- V05-P2 ngày 17 thông 01 nOin 2022. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dinh nay "Quy djnh Tiu chi dinh giá, 
phn 1oi phong trào toàn dan bo v an ninh To quôc". 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hânh k ti'r ngây k. 

Diu 3. Thi truO'ng các don vj truc thuôc Bô, Giárn doe COng an các tinh, 
thanh phO trrc thuc Trung u'o'ng chiu trácli nhiêm thi hành Quyêt djnh nay." 

Aro j uzlzâ,,• 
- UBND các tinh, thãnh phô tryc thuôc TW 
- Các d'c Th0' truô'ng BCA (dé chi dçio); 
- Nhu Diêu 3 (dê thuc hiên): 
- Luu: VT. V05 (P2). 



BQ CONG AN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc  

QUY D!NH 
Tiêu clii dánh giá, phân 1oi phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc 

(Kern theo Quyêt djnh so 540 /QD-BCA-V05 ngàyr2O/O1/2O22 
cza B5 trithng Bç5 COng an) 

Chtrong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diu chinh 

QUy dnh nay quy djnh cii th v nguyen tic, di tuçmg, ni dung tiêu chI 
châm diem, thang diem, trInh tr, thu ti1c, thâm quyên xét duyt, dánh giá, phân loai 
phong trào toàn dan bào v an ninh To quôc. 

Diêu 2. Dôi tirçrng áp dming 

1. Khu dan Cu; X, phumg, thj trn (thu day gi chung là cap xâ,); qun, 
huyn, thj xã, thành phô thuc tinh, thành phô thuc thành phô trirc thuc Trung 
uong (sau day gi chung là cap huyn); Co quan tth các cci quan, dcin vj lc lu'ng 
vi trang); doanh nghip (trui' doanh nghip nhO, siêu nh5,); Co s giáo dc (trir co' 
sà giáo diic tiêu h9c, mâm non, nhà tré). 

2. Co quan, t chirc, cá nhân có lien quan dn vic xét duyt, dánh giá, phãn 
loai phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc. 

Diêu 3. Giãi thIch tfr ngu' 

Trong quy djnh nay, các tir ngct duói day duçc hiu nhu sau: 

1. Phong trào toàn dan bão ye an ninh T quc là phong trâo hành dng cách 
mng do Dàng lãnh do; chInh quyên to chirc, quàn 1; Cong an nhân dan lam 
tham muu nông cOt nhãm lOi cuOn dOng dão Nhân dan tich crc, tir giác tham gia 
xây dung, bão ye, quàn l an ninh, trt tir cüa dat nuc, phông ngüa, phát hin, dâu 
tranh chOng các the hrc thñ dich, các loai ti ph?.m, t nan  xã hi và các vi phm 
pháp 1ut (sau day gi tat là phong trào). 

2. "Khu dan cu" là noi ngui dan, h gia dInh cu trü tp trung trong phm vi 
mt khu virc nhât djnh tnrc thuc Uy ban nhân dan cap xã. 

3. "Co quan" là ti chirc (hoc nhóm mt s t chrc) cong tác cüa Dâng, Nhà 
nuc, to chüc chInh tn - xã hôi, tO chirc xã hi nghê nghip ducic thành 1p, hot 
dng theo quy djnh cüa Cap có thrn quyên. 

4. "Doanh nghip" là to chirc có ten riêng, có tài san, cO tn sO' giao djch, 
duçc thành lap hoc dàng k thành 1p theo quy djnh cüa pháp lut nhäm rniicc 
dIch kinh doanh. 
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5. "Co s giáo dic" là to chirc thirc hien  boat dng giáo rl1ic trong h thông 
giáo dic quôc dan gOm nba tru'ô'ng và co' sO' giáo diic kbác. 

Diêu 4. Nguyen täc dánh giá, phãn 1oi phong trào 

1. Viéc dnh giá, phn loi phong trâo duc tiên hành djnh k hng närn; dam 
bão thirc chat, cong khai, dan chü, chInb xác. khách quan. 

2. Vic dánh giá, phân 1oi phong trào dixa trén các can cir: 

a) Mrc d hoàn thành kê ho?ch cña chü th lãnh do, quãn 1 phong trào. 

b) Mirc d tIch c1rc, tir giác, sé, lucing di tuçng tham gia thxc hiên phong 
trào khi du9'c phát dng. 

c) Mirc d hoàn thành tiêu chI dt tiêu chuân "An toàn ye an ninh, trât tir". 

3. Kt qua dánh giá, phân 1oi phong trâo là Ca sO' dua ra các biên pháp 
nhäm thüc day phong trào phát triën; dOng thO'i là mt trong nhfing can cur dê xét 
khen thu'O'ng dôi vOi tp the, cá nhân durng dâu dja phirong, co quan, doanh nghiêp, 
co sO' giáo duic. 

lJiêu 5. Thang diem dánh giá, phan 1oi phong trào 

Thang diem dánh giá, phân 1oi phong trâo: 100 diem; gôrn: 

1. Loai "Xuât sac": Dit tuir 90 diem trO' len ('là can ci' c ha chon. xél d 
ngh/ B tru&ng B Cong an và Chz tch Uy ban nhOn clan cap .'!'nh tçrig Bang kl2en 

trcing pnong trào,). 

2. Lou "Khá": Dt tuir 70 diem den 89 diem (là can ctdé lia chon, Xe! dé nghj 
Giám dOc COng an cap tinh, chi tich Ly ban nhán dan cap huyn L'ng GiOy khen 
trong phong trào,). 

3. Loi "Trung bmnh": Dt tuir 50 diem den 69 diem (khOng ;Ct khen thu'&ng 
trong tOng két phong trào). 

4. Loi "Yu": Duâi 50 diem (khong xét khen thzthng và rit kinh nghiérn 
trong tong kétphong trào). 

Chtro'ng H 

QUY DINTI CTJ THE 

Diêu 6. Tiêu chI chãm diem dánh giá, phân 1oii phong trào di vó'i khu 
dan cir 

1. Qu I hang näm, Chi b (dO'i vO'i ncii cO to' chic Dáng) có nghj quyt 
chuyên dé ye cong tác xây dimg phcng tro: 2 diem. 

2. Qu' I h.ng näm, khu dan cu phái có chu'o'ng t;mnh hoc k hoch sat hop 
vO'i thurc tiên ca sO ye xây dirng phong trâo; tO chñ'c so, tOng kêt phong trào; tham 
gia ' kiCn dOng gop xây durng h thông chInh tri; thirc hin nghim tuuc chê do 
thông tin, bo các: diem. 
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3. To chcrc thrc hin có hiu qua cong tác tuyên truyn, vn dng Nhân dan 
tham gia phông, chông ti pham, các hành vi vi phtrn pháp 1u.t và t nan  xã hi; 
tham gia vn dng thành Cong dOi tixcmg bj truy nã ra dâu thñ, nguô'i nghin ma tñy 
di cai nghin tr nguyen; tIch cuc thu hôi, giao np vu khI, vt 1iu no, cong cit ho 
trçY; giü gin trt tu, an toàn giao thông; phông ngra, ngãn chn, không dê xày ra cháy 
Rrn gay thit h.i nghiêm tr9ng và phOng, chông thiên tai, djch bnh...: 10 diem. 

4. PhM hçp thrc hin tht cOng tác cam hóa, giáo diic, giüp do' nguiYi chp 
hành xong an phtt tü tái hôa nhp cong dOng; ti 1 tái pham ti trong sO nguèi 
duc dc xá, ngui chap hânh xong an phat tü, ngu'i duc tha tü truó'c thai han  có 
diêu kiên tai  dia bàn dan cu hang näm di,thi 1,5% và vi nhu'ng dja bàn dan cu 
khOng có dôi tuçng nêu trên: 3 diem, 

5. TIch circ có hoat  dng hu&ng trng hoc phi hçp to chi'rc "Ngày hi toàn 
dan bâo v an ninh To quOc" Va CC chü dê khác theo chi dao  cüa Ban Chi dio 
phông,chông tiphm, t nan  xã hi vâ xây dirng phong trào toàn dan bào v an 
ninh To quôc cap xã: 5 diem. 

6. Thuc hin t& cOng tác phi hcp giüa các lirc lirçing trong xây drng phong 
trâo, phông, chông tôi pham, tê nan xã hôi; quan tam xây drng Iirc luqng nông Cot 
bào v an ninh, trt tir i CO si: 3 diem. 

7. Tranh thñ, 4n dng kinh phi tir nguyen dóng gop cüa các to chüc, cá 
nhân theo hInh thirc xã hôi hóa vâ cc diêu kin dam bâo hçip pháp, d(ing quy dnh 
dê xay drng phong trào: 3 diem. 

8. Xây thing mô hInh mri hoc duy trI it nht 01 mô hInh phong trào hoat 
dng hiu qua, thiêt thuc: 10 diem. 

9. Dãng k, dat  tiêu chuân "An toàn v an ninh, trt tir": 

a) Khu dan cu CO däng k ph,n du dat  tiêu chun "An toàn ye an ninh, trt 
tir": 2 diem 

b) 100% h gia dInh dang cu tri1 trên da bàn có däng k tham gia xây drng 
khu dan cix "An toàn ye an ninh, trt tix": 2 diem. 

•c) Khu dan cix dat tiêu chuan 'An toàn v an ninh, trt t1f': 50 diem. 

10. To chi'ic doàn th ñ khu dan cix duGc doãn th cap trén dánh giá hon 
thành tot nhiêm vu trâ len: 2 diem. 

11. Tap th hoäc cá nhân duoc các Cp khen thuOng dt xu,t trong phong 
trào: Tp the 2 diem; cá nhân 1 diem; tôi da không qua 3 diem. 

Diêu 7. Tiêu chI chm diem dánh giá, phãn 1oi phong trão dôi vO'i co' 
quan, doanh nghip, co s& giáo dçic 

1. Qu I hang nàm, cp üy ('ãó'i vó'i no'i có to c1v'c Dng) có nghj quyêt; co' 
quan, doanh nghip, co So' giáo dic CO chuong trInh hotc kê hoach sat hçip tInh 
hInh d triên khai thuc hiên day dü các van ban chi dao  cüa cap trên ye xây drng 
phong trào; tO chirc so, tOng kêt phqng trào và thirc hin nghiêm tue chê d thông 
tin, báo cáo: 3 diem. 
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2. Co nhiêu hInh thiic tuyên truyên, vn dng thu hit 90% tth len dâng viên, can 
b, cong nhân viên, ngu'è'i lao dng, h9c sinh, sinh viên tham gia phong trào: 3 dirn. 

3. TIch circ hithng lrng hoc có hInh thirc t chrc "Ngày hi toân dan bão ye 
an ninh TO quOc" và các chC dê khác theo chi dao  cüa Ban Chi dao  phông, chông 
ti pham, t nan  xã hi và xây dirng phong trào toàn dan bâo v an ninh T quc 
các cap thiêt thuc, hiu qua, phü hp vôi diêu kin, hoân cánh thirc tê cOa Ca quan, 
doanh nghip, Co sO' giáo diic: 5 diem. 

4. Phi hçip chat chë vO'i chInh quyn co sO', 1irc luqng COng an các c.p trong 
xây dirng phong trào: 

a) Xây drng quy chê hoc k hoach phM hçrp: I dim; 

b) TO chü'c th'rc hin day dü quy ch hoc k hoach phOi hcp: 1 dim; 

c) Dinh kST so kêt, tong kêt, dánh giá k& qua th1rc hin: 1 dim; 

d) Tham gia day dü các phong trào, cuc vn dng cña dja phuo'ng: 2 dim. 

5. COng tác báo v bI mt nba nuO'c, báo v chInh trj nôi bô, an toân lao 
dng, phOng, chông cháy nO, bâo v môi truO'ng: 

a) KhOng xáy ra mat doàn kêt ni b; don thu khiu flai, t cáo không dñng 
quy djnh; tham gia ttp trung dông nguO'i khiêu gay rôi an ninh, trt tii cOng 
cong: 2 diem; 

b) KhOng xáy ra tiêu circ, .tharn nhfing, that thoát tài san: 2 dim; 

c) Không xáy ra dInh cOng, lan cong trái pháp lut: 2 drn; 

d) Xây dirng ni quy, quy djnh báo v co quan, doanh nghio, co sO' giáo 
duc: 2 diem; 

d) Thirc hin nghiêm các quy djnh v phông cháy, ch€ta cháy; an toàn lao 
dng; báo v mOi truO'ng: 2 diem; 

e) Thirc hin tOt cong tác bão v bj mt nhà nuâc: 2 dim; 

g) To chrc cOng doân, doân the duçic cp trên dánh giá xp loai "Hoán thành 
tot nhim vf' trO' len dói vó'i các co' quan, doanh nghip, co' so' giOo duc cO to 
chi'c cOng doOn, doOn the); hoàn thành nghl'a vi np thuê theo quy dinh cüa N1à 
nu'óc "dO'i vO'i các Ca' quan, doanh nghip, Ca' sO' giOo dyc khong cO tO chic DOng, 
cOngdoOn, doàn the,,): 2 diem. 

6. Cong tác xây dmg 1irc luçmg báo v co quan, doanh nghip, co sO' giáo 
diic báo dam phi hcp vOi dieu kin cña don vj: 

a) Bé trI hrc lucmg bâo v: 2 diem; 

b) Luc luçing báo v hoán thành tOt nhim vi1 trO' len: 2 diem. 

7. Xây dimg mO hInh mOi hoc duy trI it nht 01 rnO hmnh phong trào trong 
co quan, doanh nghip, co sO' giáo diic boat dng hiu qua, thiêt thrc: io diem. 

8. Däng k, dat  tieu chuân "An toàn ye an ninh, trt tr": 
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a) Co quan, doanh nghiêp, Co si giáo dc có däng k phân dâu dat  tiêu 
chuãn "An toàn ye an ninh, trât tu": 1 diem; 

b) 100% phông, ban, t& dci... trong Co quan, doanh nghip, co s giáo dyc 
dãng k cam kêt dat  tiêu chuân "An toàn ye an ninh, trt tu": 2 diem. 

c) Dat tiêu chun "An toán v an ninh, trât tu": 50 diem. 

9. Tp th hoc Ca nhân dugc các cp kEen thu'&ng dt xuãt trong phong 
trào: Tap the 2 diem; cá nhân 1 diem; tôi da không qua 3 diem. 

Diu 8. Tiêu chI châm dim dánh giá, phãn 1oii phong trio dôi vó'i cap xã 

1. Qu I hng näm, dáng ñy có ngh quyt chuyên dê và t chtrc trin khai thirc 
hin day d các vn ban chi dao  cüa cap trên ye xây dimg phong trào: 2 diem. 

2. Ban Chi dao  phông, chngti pham, t nan  xà hôi và xây dirng phong 
trào toàn dan báo v an ninh To quôc cap xã có chu'ang trInh hoc kê hoach sat 
hgp dê chi dao xây thing phong trào; thix&ng xuyên hu'àng dan, don dOe, kiêm tra 
vic triên khai thirc hin; to chrc so, tong kêt phong trào vâ thrc hin nghiérn tiic 
chê d thông tin, báo cáo: 3 diem. 

3. Chi dao,  th chirc thixc hin có hiu qua cong tác tuyên truyn, v.n dng 
Nhân dan tham gia phông, chông ti pham, các hành vi vi pham pháp 1ut và t nan 
xä hi; gitt gin trt tr, an toàn giao thông; phông ngra, ngàn chn, khOng dê xáy ra 
cháy Rn gay thit hai  nghiêm trong và phông, chông thiên tai, djch bnh: 5 diem. 

4. Chi dao, t chü'c "Ngày hi toàn dan bâo v an ninh To quOc" và các chii 
dê khác theo chi dao  ci1a Ban Chi dao  phông, chông ti phm,t nan  xãhi và xây 
dirng phong trào toàn dan baa v an ninh To quOc các cap báo darn ye ni dung, 
hInh thiirc và hiu qua theo tinh than hung Vé co s: 5 diem. 

5. Thtthng xuyen c11ng c, kiên toàn eác lirc hrcmg nông c& báo darn an ninh, 
trât tix co s trong sach,  vthig  manh:  2 diem. 

6. Cong tác phi hçip gicta 1xc lu'gng Cong an vâi dan quân tr v, Uy ban 
Mt trn To quôc yà eác to chüc thành yiên trong cong tác xây dçrng phong trào: 

a) Xây drng k hoach  pMi hcp: 1 dim; 

b) DinE ky to chuc giao ban, so, tong ket danh gia két qua thuc hien theo 
quy djnh: 2 diem. 

7. Quan tam b trI kinh phi tr ngun ngân sách nba nuc và kinh phi huy 
dng tr nguyen dóng gop cUa các to chüc, cá nhân theo hInh thñc xâ hi hóa Va 
các dieu kin dam bào hp pháp, diing quy djnh dé xây dirng phong trào: 3 diem. 

8. COng tác bão ye chInE tn ni b tai  co' quan Dâng, .chInh quyên Cap xã: 

a) KhOng d xáy ra mt doàn kêt ni b; don thi.r, khiu kin khOng ding 
quy djnh; tiêu CUC tEam nhüng, that thoát tài san: 2 diem. 

b) Thrc hin tt cOng tác bâo v bi mt nba nuó'c: 2 dim. 
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c) Xây dirng n5i quy ra vào trçi s& co quan Dâng, chInh quyên cap xâ; bô trI 
lirc luçing bào v: 2 diem. 

d) Thrc hin nghiêm các quy djnh ye phông cháy chü'a cháy, ci'u ho ciru nan; 
quán 1, sir dung vu khI, vt 1iu nO, cOng c hO trg theo dñng quy djnh: 2 dim. 

9. 1 00%  khu dan cu, co quan, doanh nghip, co' so giáo dc xây dxng mO 
hmnh mOi hoc duy tn mô hInh phong trào hot dng hiu qua, thiêt thrc; so', tng 
kM, dánh giá, thanh loai mO hInh phong trào hoat dng khOng hiu qua: 10 diem. 

10. Dàng k, dt tiêu chutn "An toàn v an ninh, trât tu": 

a) Uy ban nhân dan cap xã có dãng k phân dâu dt tiêu chun "An toàn v 
anninh,trâttu": 1 diem. 

b) 1 00% khu dan cu, co quan, doanh nghip, Co sO giáo dc thuôc th,m 
quyn quân 12  trên dja bàn dang k phân dâu dt tiêu chuân "An toàn ye an ninh, 
trât tu": 2 diem. 

c) Dit tiêu chuân "An toàn v an ninh, trât tir": 50 dim. 

11. Lirc lucmg COng an cp xã: 

a) Chii dng tham mru cap ñy, chInh quyên cap xã ban hành van bàn chi 
do, huOng dn triên khai, don dOe, kiêm tra vic thu'c hiên cong tác xay duTng 
phong trào: 1 diem; 

b) TIch crc phOi hc'p thirc hin cong tác tuyên truyên, vn dông Nhãn dan; 
cOng tác phOng ngOa, dâu tranh vOi các 1oti ti phrn, t ntn xã hôi, giài quyet 
dim, ti diem phii'c tp ye trt tr xã hi trên dja bàn; quàn 1 cht che các ngânh 
ngh kinh doanh có diêu kin: 1 diem; 

c) KhOng có can b, chiên si vi phm bj xir 1 k' 1ut: 1 dim. 

12. Tp the hoc cá nhân dugc cap trên khen thi.r&ng dt xut trong phong 
trào: Giây khen: Tp the 2 diem, cánhân 1 diem; Bang khen: Tp the 3 diem, cá 
nhân 2 dim; tôi da khOng qua 3 diem. 

Diêu 9. Tiêu chI châm diem dánh giá, phãn 1oi phong trào dôi vo'i 
cap huyn 

1. Qu I hang n.m, cap üy có nghj quyêt chuyên dê vâ tA chirc trin khai thuc 
hin các van bàn chi dao  cüa cap trên ye xây drng phong trào: 2 diem. 

2. Ban Chi do phông, chôngti phm, t nmn xã hi và xây dçrng phong 
tráo toàn dan bao v an ninh To quOc Co chuong trInhhoc kê hotch sat hp dê 
chi d?o  xây dimg phong trào; thuOng xuyen huOng dan, dOn dOc, kiêm tra viêc 
tnin khai thirc hin; to chirc so, tOng kêt phong tnào và thirc hin nghiêm the che 
d thông tin báo cáo: 3 diem. 

3. Chi dao  cOng tác tuyên tnuyên và tO chirc thçrc hin có hiu qua cOng tác 
tuyen truyên, vn dng Nhân dan tham gia phông, chOng ti pham, các hành vi vi 
phtm pháp lut và t nin xã hi; giü gin trt tir, an toân giao thOng; phOng ngra. 



ngän chn, không dê xãy ra cháy ló'n gay thit hi nghiêm tr9ng và phông, chông 
thiên tai, dlch  bnh: 10 diem. 

4. Chi do t cht'rc Hi nghj "Cong an 1ng nghe kin Nhân dan": 5 dim. 

5. Cong tác phi hçp giüa lirc luçing COng an vói Ban Dan van, Quân di, Uy 
ban Mt trn To quôc và các to chirc thành viên trong cOng tác xây dimg phong trào: 

a) Xây drng k hoach  phi hcvp: 2 dim; 

b) Djnh kST t chirc giao ban, so, tng kk dánh giá kt qua thirc hin theo 
quy djnh: 3 diem. 

6. Quan tam b trj kinh phi t1r ngun ngân sách nba nuâc Va kinh phi buy 
dng ti,r nguyen dóng gop cüa các to chirc, Ca nhân theo hInh thirc xã hi hóa vâ các 
diêu kin dam bâo hcrp pháp, ding quy djnh dê xây dimg phong trâo: 5 diem. 

7. COng tác báo v chInh trj ni b, bão ye bi mt nhà ni.rc; bâo v tài san, 
cong tác phông cháy, ch&a cháy trong co quan Dâng, chInh quyên cap huyn: 

a) Không xây ra mt doàn k& ni b; don thu', khiu kin không diing quy 
djnh; tiêu crc tham nhüng, that thoát tài san: 2 diem; 

b) Xây drng ni quy ra vâo trli sâ Co quan; b trI 1rc lu'çmg báo v và tp 
huân nghip vi cho lirc luçmg bão v: 2 diem; 

c) Thuc hin nghiêm các quy djnh v phông cháy, chtta cháy: 2 diem; 

d) Thiic hin tot cong tác bão v bI mt nba nuóc: 2 diem. 

8. Quan tam chi dao  cong tác xây dirng, nhân rng mO hInh, diên hInhtiên 
tiên trong phong trào; to chüc so, tong kêt, biêu ducmg, khen thung tp the, cá 
nhân Co thành tich xuât sac trong xây dmg, duy trI hot dng hiu qua cüa mô 
hInh phong trào: 10 diem. 

9. Dàng k, dat  tiêu chun "An toàn v an ninh, trt tir": 

a) 100% xã, phuè'ng, thj trn, co quan, doanh nghip, co s giáo dc thuc 
thârn quyên quán 1 dàng k phân dâu dat  tiêu chuân "An toàn ye an ninh, t4t tir": 
2 diem. 

b) 100% xâ, phuè'ng, thj trn, co quan, doanh nghip, CO SO' giáo dic thuc 
thâm quyCn quân 1 dat  tiêu chuâri"ArI tOàñ ye an hThlI, ttt": 10 di&ñ. 

10. K& qua dánh giá, phan loai phong trào: 

a) KbOng có don vi c.p xà, co quan, doanh nghip, co SI giáo dc thuc 
quyên quán l' duqc dánh giá, phân loai phong trào 0' müc "Yêu"; tren 80% dat 
mirc "Khá" tr0' len: 40 diem; 

b) Không có don vi cp X, Co quan, doanh nghiép, CO SO' giáo dc thuc 
quyên quãn 1 duçic dánh giá, phân Ioi phong trào m1rc "Yu"; t1r 70% - 79% 
dat mi1c "Khá" tr0' len: 35 diem; 
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c) Không có don v cap xä, Co quan, doanh nghip, co s giáo dic thuôc 
quyên quân 1 du'gc dánh giá, phân 1oti phong trào mrc "Yêu"; tr 0% - 69% 
dat mrc uKhá?I  tr len: 30 diem; 

d) Không có don vj cp xâ, co quan, doanh nghip, co' s giáo duc thuôc 
quyên quán 1 duçc dánh giá, phân loai phong trào mirc "Yêu"; tir 30% - 49% 
dat mi'c "Khá" tr len: 20 diem; 

d) Don vi cp xã, co' quan, doaph nghip, co s giáo dc thuc quyên cjuán 
1,2 b dánh giá, phân lOai phong trào i miirc "Yêu" duri 10%: 10 diem. 

lJiêu 10. Moe tInh thô'i gian dãnh giá phân Ioi phong trào 

1. Di vi khu dan Cu: TInh tü ngày 15 tháng 11 nãrn truó'c dn ngây 14 
tháng 11 nàm sau; 

2. Dôi vi cap xã, co quan, doanh nghip, co' sà giáo diic: TInh tü' ngày 20 
tháng 11 nãm tnró'c den ngây 19 tháng 11 nãm sau; 

3. Di vi cap huyn: TInh tü 01 tháng 12 näm truc den ngày 30 tháng 11 
nãm sau. 

Biêu 11. TrInh ttr,  thU tiic, thãm quyên Va thôi gian hoàn thành xét duvt, 
dánh giá, quyêt d1nh phn 1oii phong tão 

1. TrInh tx vá thm quyn xét, dánh giá, quyt djnh phân 1oi phong trào: 

a) Can c' thang diem, ngi.thi dirng diu khu dan cu, co quan, doanh nghip. 
co' so giáo diic có trách nhim tir dánh giá, phân loi phong trâo cta don vj mInh 
và báo cáo Ban Chi do phông, chông ti phrn, t nn xä hi vàxây dirng phong 
trào toân dan báo v an ninh To quOc theo thâm quyên quán l dê xét duyt, phân 
loi phong trâo. 

b) Cong an cap xã tham muu Ban Chi d.o phông, cMng ti phtm, tê nan xä hôi 
và xây dimg phong tráo toàn dan báo v an ninh To quOc cüng cap tir dánh giá, phn 
1oi phong trào ci'ia cap mInh và báo cáo Ban Chi do phông, chông tôi pham, tê nan 
xã hi và xây drng phong trào toàn dân báo v an ninh To quOc cap huyn xét duyêt, 
quyt djnh phân 1oti phong trào; to chirc dánh giá, phân 1oii phong trào dôi vOi khu 
dan cu, co quan, doanh nghip, co sO giáo diic thu5c thâm quyên quân l. 

c) Cong an cap huyn tham mini Ban Chi dao  phOng, chéng t5i pham, tê nan xã 
hi và xây dimg phong trào toin dan bào v an ninh TO quOc cap huyn tu dánh giá, 
phân 1oi phong trâo cüa cap mInE vâ báo cáo Ban Chi dao  phông, chOng tôi pham, tê 
nan xâ hi vá xay drng phong trào toàn dan bão v an ninh To quOc cap tinE xét 
duyt, quyêt djnh phân loi phong trào; to chirc danE giá, phân 1oi phong trào dOi vó'i 
cp xã, CáC Co quan, doanh nghip, CO SO giáo dic thuc thâm quyên quân 1. 

d) Cong an cap tinh tham mu'u Ban Chi do phông, chng ti phm, t nn xa 
hi vâ xây dimg phong trào toân dan báo v an ninh TO quOc cap tinh dánh giá, quyet 
djnh phân 1oi phong trào dOi vOi cap huyn, co quan, doanh nghiêp, co sO giáo dic 
thuc thâm quyên quán 1. 
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d) Các Cc nghip vii thuc B Cong an t chirc rà soát, dánh giá, phãn 1oi 
phong trào dôi vó'i các co quan, doanh nghip, Co s giáo djc do dan vj theo dOi, 
huóng dn ye cong tác báo dam an ninh, trt tr và xay dimg phong trào; tOng h9p 
báo cáo ye Cc Xây drng phong trào báo v an ninh TO quôc dê trInh Ban Chi do 
thirc hin phong trào toán dan bào v an ninh To quOc Trung u'ang xem xét, quyêt 
djnh phân 1oi phong trào. 

2. Th tic h so d nghj xét duyt gm: 

a) To' trInh hoäc dé xut; 

b) ThEng ké danh sách chm dim, mrc d xut dánh giá, phân 1oi. 

3. Tho'i gian hoàn thành xét duyt, dánh giá, quy& dnh phân 1oi phong trào 
ton dn báo v an ninh To quôc: 

a) D& vâi khu dn cu truâc ngày 20 tháng 11; 

b) Di vo'i cp xà, Co quan, doanh nghip, co' so' giáo dc truo'c ngày 30 
tháng 11; 

c) Di vOi cp huyn truóc ngày 15 tháng 12. 

Chtro'ng III 

TO CHIYC THçc HIN 

Diêu 12. Trách nhiêm thi hãnh 

1. Cong an các cap can c Quy dinh nay chü dng tharn rnuu cap üy dãng, 
chInh quyên, Ban Chi dao phông, chông ti phm, t nn xa h5i và xây drng phong 
trào toàn dan báo v an ninh To quôc các cap chi do các dcm vj, dja phuang,co 
quan, doanh nghip, co so' giáo duc trên dja bàn to chrc triên khai thrc hin thông 
nhât dánh giá, phân lo?i phong trào trên dja bàn. 

2. Ban Chi do phông, chng ti phm, t nn xã hi và xây dirng phong 
trào toàn dan báo v an ninh To quôc các cap, Thu trithng các co quan, doanh 
nghip, cci so' giáo dic và các to cl-rCrc, cá nhân có lien quan chu trách nhim to 
chi'rc triên khai thirc hin nghiêm tCic Quy dnh nay. 

3. Ciic Xây dtrng phong trào bào v an ninh T quc có trách nhim hi.xo'ng 
dan, kiêm tra, dOn doe vic thirc hin Quy djnh nay. 

Qua trInh t chirc thi.rc hin, nu có khó khàn vu'ó'ng mc, Cong an các don vj, 
dja phuo-ng Va các to chirc, cá nhân có lien quan kjp tho'i phán ánh ye B (qua C-ic 
Xáy dimgphong trào bdo v an ninh To quOc) de duc huo'ng dan giãi quyêt." 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-09T15:03:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-09T15:03:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-09T15:03:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




