UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO 138
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 888 /UBND-BCĐ

Hữu Lũng, ngày 13 tháng 6 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Quyết
định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày
20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Công an

Kính gửi:
- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các trường THPT; Trường Cao đẳng Công nghệ
và Nông lâm Đông Bắc; Trung tâm giáo dục thường
xuyên II;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1630/BCĐ-CAT, ngày 10/5/2022 của Ban Chỉ
đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCAV05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí
đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để triển khai hiệu quả, đảm bảo thống nhất đánh giá, phân loại công tác
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo
138 huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu
trưởng các trường THPT, trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;
Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên II; các doanh nghiệp thuộc cấp
huyện quản lý có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển
khai thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định số 510/QĐ-BCA của
Bộ trưởng Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong đơn vị mình.
2. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định
theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an đến các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể; các thôn, khu dân cư; doanh nghiệp; cơ sở giáo dục
trên địa bàn.
3. Giao Công an huyện (Cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an
theo quy định.
Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các
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cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo
138 huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện;
- Lưu: VP, CAH.
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