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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 155/QĐ-UBND Kỳ Phong, ngày 30 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận khu dân cư thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

 đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ PHONG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số: 23/2012/TT- BCA ngày 27/4/2012 của 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"; 

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự"; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an xã và các tờ trình của khu dân cư, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 15 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường  đạt 

tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự " năm 2021.(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thường trực ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc xã có trách nhiệm công bố và thông báo kết quả cho các đơn vị đạt 

tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự ". 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng Công an xã và các đơn vị có trong 

danh sách tại Điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     

- Như Điều 3;                                                                                         

- Chủ tịch, Phó chủ tịch xã;                                                                  

- Lưu VT. 
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