TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 220-QĐ/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời
tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận
----- Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28/12/2000 Bảo vệ bí
mật Nhà nước;
- Căn cứ Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ
công tác của Văn phòng Tỉnh ủy;
- Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc xác định khu vực cấm - địa điểm cấm tạm thời;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị,

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa
điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận (Số 04 đường Bà Triệu, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này hết hiệu lực
sau khi Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc xác định khu vực cấm - địa điểm cấm tạm thời hết hiệu lực.
Điều 3. Các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ
mục tiêu Tỉnh ủy thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thường trực Tỉnh ủy,
(báo cáo)
- UBND tỉnh,
- Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh,
- Công an, Quân sự thành phố Phan Thiết,
- UBND phường Phú Trinh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. Huy-10
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(để phối hợp)

Lê Tấn Lai

NỘI QUY
bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận
(kèm theo Quyết định số 220-QĐ/VPTU, ngày 15/6/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy)
----Điều 1. Đối tượng áp dụng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan
thuộc khu vực trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam đến liên hệ công tác,
làm việc tại khu vực trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận.
- Tổ chức, cá nhân người nước ngoài (trừ trường hợp được lãnh đạo tỉnh cho
phép hoặc trường hợp thuộc Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết).
Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm tại khu vực cấm:
- Vượt rào, xâm nhập, phá hoại tài sản, tài liệu cơ quan và nhân dân.
- Sử dụng các loại máy móc, phương tiện, thiết bị để thu, phát tín hiệu, quay
phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ, thu thập bí mật nhà nước… (trừ lực lượng chức năng đang
thực hiện nhiệm vụ và những trường hợp được lãnh đạo tỉnh cho phép).
- Tụ tập, lôi kéo, kích động người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự, cản
trở hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
- Mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại… khi chưa được sự
đồng ý của lãnh đạo tỉnh.
Điều 3. Điều khoản thi hành:
- Các đối tượng tại Điều 1 thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định tại
Điều 2 của Quy định này.
- Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và người
nước ngoài khi đến liên hệ công việc tại trụ sở Tỉnh ủy phải thực hiện nghiêm nội
quy ban hành theo Quyết định số 47-QĐ/VPTU, ngày 16/11/2006 của Văn phòng
Tỉnh ủy.
Điều 4. Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ được
quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BCA, ngày 18/01/2011 của Bộ Công an về
hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ.
Điều 5. Xử lý vi phạm:
Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp
luật./.

