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CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 28-12-2009
lực lượng Công an nhân dân và những ngày lễ lớn của ñất nước, tổ chức trọng
thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19.8.194519.8.2010); tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng "Học tập và làm theo tấm gương
ñạo ñức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi ñua “Công an nhân dân vì nước
quên thân, vì dân phục vụ”.
Kiện toàn nâng cao chất lượng lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ dân
phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến
thức nghiệp vụ ñể lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trạt tự tại
cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
9. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp
chặt chẽ với chính quyền và lực lượng Công an các cấp trong thực hiện nhiệm
vụ bảo vệ an ninh trật tự tại ñịa phương.
Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, ñơn vị
nghiêm túc quán triệt và có văn bản chỉ ñạo thực hiện ñến cơ sở. Giao Công an
tỉnh theo dõi, hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tham
mưu, ñề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp cần tập trung chỉ ñạo
nhằm tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên ñịa bàn tỉnh trong năm 2010 và
những năm tiếp theo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- T.trực Tỉnh ủy;
(ñể báo cáo)
- T.trực HðND tỉnh;
- ðoàn ðBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, ñoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, N.chính (60B).
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