
                                                        QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

_______________________________________________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
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 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ 

Công an hướng dẫn thực hiện 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
như sau:

1. Trạm cấp nước Sơn Trà 1 thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà;
2. Trạm cấp nước Sơn Trà 2 thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà;
3. Trạm cấp nước Hồ Xanh thuộc Chi nhánh cấp nước Sơn Trà;
4. Đường hành lang bảo vệ và bảo trì cửa hầm đường bộ nam Hải Vân thuộc 

Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
5. Nhà điều hành trung tâm hầm đường bộ Hải Vân;
6. Bể nước chữa cháy hầm đường bộ Hải Vân;
7. Trạm kết nối đường ống nước chữa cháy hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Việc tổ chức cắm biển “khu vực cấm”, “địa điểm cấm” và trách nhiệm 
của Thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm thực hiện theo 
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quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 6402/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 
2009 của Chủ tịch UBND thành phố và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                   CHỦ TỊCH   
                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Trần Văn Minh
          


