
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND            Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận địa phương, đơn vị đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

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 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy 

định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 439/HD-V05-P2 ngày 12/04/2022 của Cục Xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 

số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự”. 

Xét đề nghị của Công an huyện Kon Rẫy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

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

ninh Tổ quốc huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 06 xã, 01 thị trấn, 09 cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” năm 2022, cụ thể tại danh sách kèm theo. 

Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Kon Rẫy chịu trách nhiệm 

công bố và thông báo kết quả cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” năm 2022 biết. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo 

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

Tổ quốc huyện Kon Rẫy, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                            
- Lưu VP, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 

 



 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022  

của UBND huyện) 
 

1. Xã, thị trấn: 

Stt Tên xã, thị trấn Ghi chú 

01 Thị trấn Đăk Rve  

02 Xã Đăk Tờ Re  

03 Xã Đăk Ruồng  

04 Xã Tân Lập  

05 Xã Đăk Pne  

06 Xã Đăk Tơ Lung  

07 Xã Đăk Kôi  
 

2. Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: 

Stt Tên đơn vị Ghi chú 

01 Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy  

02 Trường THPT Chu Văn An  

03 Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy  

04 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon 

Rẫy 

 

05 Tòa án nhân dân huyện  

06 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy  

07 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

Kon Rẫy 

 

08 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy  

09 Văn phòng HĐND&UBND huyện Kon Rẫy  
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