
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /2023/QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt  

biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của 

Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính 

phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - 

kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang 

canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; 

Căn cứ Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 

23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính 

trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh 

sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức có liên quan; 

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện 

pháp bảo đảm trật tự công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu 

quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do 

lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; 
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Căn cứ Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA 

ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của 

Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa 

học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ 

trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 818/TTr-CAT-

ANCTNB ngày 16 tháng 3 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định khu vực bảo vệ 

và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng 3 năm 2023. 

Điều 3. Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Bộ Công an (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình 

 và Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đ/tin); 

- Công báo tỉnh (đăng tải); 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NCLTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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