
UBND TỈNH LAI CHÂU 

VĂN PHÒNG 

Số:      /VPUBND-HC 

Về việc triển khai, tuyên truyền 

Luật Cảnh sát cơ động và các 

nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

phòng, chống tiêu cực thời gian tới  

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

                                       

                                 Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3741/UBND-KH ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và Công văn số 

3742/UBND- TH về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng 

các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

1.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản 

hướng dẫn thi hành đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của 

cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo vệ an  ninh  quốc  

gia, bảo đảm trật tự, an  toàn  xã  hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác 

phòng chống, tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012- 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 

thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực nêu tại Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng, Trưởng 

ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng 

kết và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương 

của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hoá tiết 

kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức tại cơ quan. 



Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vương Thế Mẫn  
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