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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2016/Qð-UBND

Thuận An, ngày 04 tháng 10 năm 2016

ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung ñông người;
cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên ñịa bàn thị xã Thuận An
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2005/Nð-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy
ñịnh một số biện pháp bảo ñảm trật tự công cộng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 160/2004/Qð-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về việc xác ñịnh khu vực cấm, ñịa ñiểm cấm;
Căn cứ Thông tư 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 38/2005/Nð-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ
quy ñịnh một số biện pháp ñảm bảo trật tư công cộng;
Theo ñề nghị của Trưởng Công an thị xã tại Tờ trình số 881/TTr-CATX(AN)
ngày 28/9/2016.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy ñịnh khu vực bảo vệ, khu
vực cấm tập trung ñông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên ñịa bàn thị xã
Thuận An.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 13/10/2016. Những quy ñịnh trước
ñây trái với Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND - UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã, Thủ
trưởng các ban ngành, ñoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
ðã ký: Nguyễn Văn Châu

