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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 
1261/CATP-PV11 ngày 28 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
9138/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng V/v ban hành Bộ 
tiêu chí công nhận tổ dân phố, thôn, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 
liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh giá, nhận xét hàng 
năm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là 
người đứng đầu và là tiêu chí để xem xét đề bạt, luân chuyển cán bộ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ 
tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                 Huỳnh Đức Thơ


