ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲ HỢP
––––––
Số: 90/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Quỳ Hợp, ngày 22 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy bảo vệ Khu vực cấm
(Trụ sở HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp)
––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Quyết định 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về việc xác định Khu vực cấm, địa điểm cấm;
Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công
an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính
phủ;
Căn cứ Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc xác định Khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tình Nghệ
An;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy bảo vệ Khu vực cấm (trụ
sở HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng PA83 (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT
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NỘI QUY
Bảo vệ Khu vực cấm (Trụ sở HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/01/2018
của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp)
Trụ sở HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp được xác định là Khu vực cấm thuộc
phạm vi bí mật Nhà nước tại Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác định Khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa
bàn tỉnh Nghệ An.
Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào Khu vực cấm (trụ sở HĐND
và UBND huyện) phải thực hiện nghiêm túc các quy định sau:
Điều 1. Những người được phép ra, vào Khu vực cấm:
1. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Cơ quan HĐND
và UBND huyện.
2. Khách đến liên hệ công tác, làm việc với lãnh đạo HĐND, UBND huyện
hoặc lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban trực thuộc tại trụ sở
HĐND và UBND huyện.
Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm:
1. Xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước tại Khu vực cấm;
2. Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ Khu vực cấm;
3. Tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự Khu vực cấm;
2. Mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại vào Khu vực cấm khi
chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo HĐND – UBND huyện.
Điều 3. Thủ tục ra, vào Khu vực cấm:
1. Dừng xe cách Nhà bảo vệ Cơ quan từ 03m đến 05m; đến gặp Bảo vệ Cơ
quan xuất trình giấy tờ hợp pháp;
2. Tắt máy xe, dẫn bộ khi ra, vào Khu vực cấm (trừ xe ô tô);
3. Liên hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban liên quan
để được hướng dẫn khi ra, vào Khu vực cấm;
4. Người nước ngoài khi vào Khu vực cấm phải có đầy đủ giấy tờ xuất, nhập
cảnh hợp lệ do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh
hoặc Giám đốc Công an tỉnh cấp.
Điều 4. Lực lượng bảo vệ Khu vực cấm có trách nhiệm:
2. Bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự tại Khu vực cấm; đảm bảo lực
lượng trực bảo vệ 24 giờ/ngày; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại
khu vực cấm;
2. Kiểm tra giấy tờ người ra, vào Khu vực cấm; những trường hợp không đúng
quy định, thông báo ngay cho lãnh đạo trực để kịp thời xử lý;
4. Đề xuất với lãnh đạo HĐND và UBND huyện những vấn đề có liên quan
đến việc bảo vệ an toàn Khu vực cấm để được hướng dẫn, chỉ đạo.
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Điều 5. Xử lý vi phạm:
Người có các hành vi xâm phạm khu vục cấm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính
theo quy định tại Điều 18, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã
hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia
đình hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật hình sự nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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