
       

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND Thạch Thành, ngày         tháng 01 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

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 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 

Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

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

Căn cứ Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 19/3/2008 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 

xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 331/HD-CAT-PV05 ngày 29/9/2020 của Công an 

tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 

186/TTr-CATT ngày 18/12/2020 và Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 19 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Ban chỉ 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện và Ban chỉ đạo 

ANTT các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như điều 2 QĐ;          
- Lưu: VT, NV, CA. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Phạm Đình Minh 
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DANH SÁCH 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /12/2020  

của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành) 

 

STT Đơn vị Danh hiệu đơn vị 

1 Xã Thạch Lâm  Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

2 Xã Thạch Quảng Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

3 Xã Thạch Sơn Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

4 Xã Thạch Bình Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

5 Xã Thạch Định Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

6 Xã Thạch Đồng Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

7 Xã Thạch Long Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

8 Xã Thạch Cẩm Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

9 Thị trấn Kim Tân Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

10 Thị trấn Vân Du Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

11 Xã Thành An Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

12 Xã Thành Minh Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

13 Xã Thành Hưng Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

14 Xã Thành Tiến Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

15 Xã Thành Long Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

16 Xã Thành Tâm Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

17 Xã Thành Thọ Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

18 Xã Thành Vinh Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 

19 Xã Thành Tân Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 
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