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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 

S�:  13/2022/Q�-UBND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H�nh phúc  
 

       Nam ��nh, ngày  06  tháng 5 n�m 2022 
 
 

 

 

QUY�T ��NH 
Bãi b� Quy�t ��nh s� 25/2012/Q�-UBND ngày 22/10/2012 c�a UBND t�nh 
v� vi�c ban hành Quy ��nh v� khu dân c�, xã, ph��ng, th� tr�n, c� quan, 

 doanh nghi�p, nhà tr��ng, c� s� tôn giáo ��t tiêu chu�n “An toàn v� an ninh, 
tr�t t�” trên ��a bàn t�nh Nam ��nh 

 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c 

chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2020; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 

2015; Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m 

pháp lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP ngày 14/5/2016 c�a Chính ph� quy 

��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy 

ph�m pháp lu�t; Ngh� ��nh s� 154/2020/N�-CP ngày 31/12/2020 c�a Chính 

ph� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP; 

C�n c� Thông t� s� 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 c�a B� Công an 

quy ��nh khu dân c�, xã, ph��ng, th� tr�n, c� quan, doanh nghi�p, c� s� giáo 

d�c ��t tiêu chu�n “An toàn v� an ninh, tr�t t�”; 

Theo �� ngh� t�i T� trình s� 1561/TTr-CAT-PV01(PV05) ngày 04/5/2022 

c�a Giám ��c Công an t�nh; Công v�n s� 324/STP-VB-QLXLVPHC ngày 

31/3/2022 c�a S� T� pháp v� vi�c bãi b� Quy�t ��nh s� 25/2012/Q�-UBND ngày 

22/10/2012 c�a UBND t�nh và tri�n khai th�c hi�n Thông t� s� 124/2021/TT-BCA 

ngày 28/12/2021 c�a B� Công an. 
 

QUY�T ��NH: 

 

�i�u 1. Bãi b� Quy�t ��nh s� 25/2012/Q�-UBND ngày 22/10/2012 c�a 

�y ban nhân dân t�nh Nam ��nh ban hành Quy ��nh v� khu dân c�, xã, ph��ng, 

th� tr�n, c� quan, doanh nghi�p, nhà tr��ng, c� s� tôn giáo ��t tiêu chu�n “An 

toàn v� an ninh, tr�t t�” trên ��a bàn bàn t�nh Nam ��nh. 
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 �i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày 20 tháng 5 n�m 2022. 

 �i�u 3. Chánh V�n phòng UBND t�nh, Giám ��c Công an t�nh, Th� 

tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� c�a t�nh, Ch� t�ch UBND các huy�n, thành 

ph� và các c� quan, ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh 

này./. 
 
 

N�i nh�n: 
- V�n phòng Chính ph�; 
- B� Công an (C�c V05); 
- B� T� pháp (C�c KTrVBQPPL); 
- TT T�nh �y, TT H�ND t�nh; 
- �oàn ��i bi�u Qu�c h�i t�nh; 
- Nh� �i�u 3; 
- Công báo t�nh, C�ng TT�T t�nh; 
- L�u: VP1, VP8. 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 
 
 
 

Tr�n Anh D�ng 
 


