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QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về 
xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối 
mật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2993/TTr-CAT-
ANCTNB ngày 08/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 
1. Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc bổ sung khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3. Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc bổ sung khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Lý do: Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm đã được Thủ tướng Chính phủ bãi 
bỏ tại Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021.
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Điều 2. Giao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có liên quan tổ chức thu hồi biển khu vực cấm, địa điểm cấm đã được 
cắm theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

CHỦ TỊCH

   Bùi Văn Quang
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