
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 chuẩn “An toàn về an ninh, trật tư”; 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND, ngày 04/02/2013 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr-CAT-PV05 

ngày 08/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 96 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Tiến Dũng 
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