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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ một số khu vực được xác định
khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội khóa X;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;
Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an,
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm
2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang;
Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc
phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ i ề u 1 . Điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ một số khu vực được xác định là khu vực cấm
tại Danh mục khu vực cấm ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND, ngày
11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc
phạm vi bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, c ụ t h ể n h ư s a u :
1. Điều chỉnh khu vực cấm, gồm:
- Trụ sở Trường quân sự địa phương – Trung tâm Huấn luyện Lực lượng dự bị
động viên (thay Trường Quân sự tỉnh).
- Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (thay trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đường
bộ, đường thủy).
- Trung tâm điện lực Sông Hậu (thay Trụ sở Ban Quản lý Điện lực dầu khí Sông
Hậu 1).
- Trụ sở Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ (thay Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở
Nội vụ).
2. Bổ sung khu vực cấm, gồm:
- Trụ sở Trại Giam Kênh 5 – Bộ Công an.

- Trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.
- Trạm biến áp 110/22KV Phú Xuân.
3. Hủy bỏ xác định khu vực cấm, gồm:
- Kho xăng dầu Hậu Giang.
- Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an
tỉnh.
Điều 2. Việc quản lý và bảo vệ các khu vực cấm được thực hiện theo Điều 14 Quy
chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số
29/2017/QĐ-UBND, ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ
quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát và triển khai lắp đặt biển báo “Khu vực cấm” và
biển nội quy theo quy định. Kinh phí phục vụ việc triển khai lắp đặt biển cấm được thực
hiện theo phân cấp hiện hành và được bố trí trong dự toán kinh phí được giao hàng năm
của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện,
thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, NC.HK
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