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QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã;
tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy)
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật An ninh Quốc gia ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2003/Nð-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết việc “Theo dõi, quản lý, giáo dục ñối tượng vi phạm pháp luật tại xã,
phường, thị trấn”;
Căn cứ Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “Tăng
cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQ-LT ngày 04/12/2001 giữa Ban
Thường trực ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ
Công an về “ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ
mới”;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HðND ngày 16/4/2010 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh (khoá X) thông qua ðề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân
phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2968/PV11(TH) ngày
25/12/2009 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tỉnh tại Báo cáo số 218/BC-STP
ngày 01/12/2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân phố
thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên ñịa bàn tỉnh Quảng
Ngãi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

