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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội phải chuyển hóa năm 2023 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VỀ 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-BCA-V01 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Công an về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1755/KH-BCĐ ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 503/CAT-PV01 

ngày 14 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 06 địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội phải chuyển hóa năm 2023, cụ thể: 

1. Phường Phú Tài - thành phố Phan Thiết 

Tiêu chí phức tạp: Hình sự. 

2. Thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong 

Tiêu chí phức tạp: Hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. 

3. Xã Bình Tân - huyện Bắc Bình 

Tiêu chí phức tạp: Hình sự. 
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4. Xã Hàm Cường - huyện Hàm Thuận Nam 

Tiêu chí phức tạp: Hình sự, kinh tế, ma túy. 

5. Xã Hàm Thắng - huyện Hàm Thuận Bắc 

Tiêu chí phức tạp: Hình sự, ma túy. 

6. Xã Thắng Hải - huyện Hàm Tân 

Tiêu chí phức tạp: Kinh tế, ma túy. 

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ 

đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này để chỉ đạo, thực 

hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an 

toàn xã hội trong năm 2023. 

Điều 3. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về Phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và 

Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban Chỉ đạo 138 - Chính phủ; 

- Văn phòng Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Anh Dũng 
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