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CQNG HOA XA uQi CHU NGHiA V1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phác

S: g L/CAT-ANCTNB-ANKT

Lai Ghdu, ngày 1Z1 tháng 01 nàm 2022

V/v tang cung cong tác darn bão ANTI
trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022
KInh güi.
- Các s, ban, ngành, doàn th tinh;
- Các c quail, doanh nghip, trung hoc trên dja bàn tinh Lai Châu.

Trong th?i gian qua, cong tác phi h9p dam báo ANTT d luôn nhn dtrc sir
quan tam chi dao cüa Dãng üy, Ban Giám dc Cong an tinh và Lãnh dao các sâ,
ban, ngành, doàn th& Cu quail, doanh nghip, trung hc trên dja bàn toàn tinh. Do
vy, tInh hmnh ANTT tai dja bàn cu bàn n dnh.
T& Nguyen dan Nhâm D&n drçic nghi 09 ngày (tir 29/01/2022 dn ht ngày
06/02/2022), do 4y luqng can b, cong nhân viên chi'rc v quê tht Ian, cong tác
dam bào ANTT trij sâ co' quail, doanh nghip, tru'ang h9c neu không duçic quari
tarn thu trng sê tao diu kin cho các di tuçing xu lç'i dçing trm cAp, phá hoi,
gay thit hai tài san cUa Nhà nithc vã nhân dan.
D dam b.ào ANTT, an toàn tài san tai các CQDN, nhà tnthng trong thai gian
tOi, COng an tinh Lai Châu d nghj Lãnh dao các s&, ban, ngành, doàn th, cu quail,
doanh nghip, truô'ng 1ic trin khai thijc hin t& mt s ni dung sau:
1. Tang cuang cOng tác tuyên truyn, 4n dng can b cOng nhân viên chrc
trong cu quan, dun vj chAp hành tt duang li, chü tarong cUa Dãng, chinh sách
pháp lut cUa Nhà nuàc; dac bit là vic chAp hành các ni quy, quy djnh cüa dja
phuang v ANTT và cOng tác chAp hành cãc quy djnh v phông chng djch bnh
Covid -19. Nëu cao tinh thAn cành giác trong quãn !, báo v tài san cUa Co quan,
doanh nghip, truang h9c; tuyên truyn, nhäc nba CBCNV, h9c sinh, sinh viên các
trithng h9c nghiêm chinh chAp hành các quy djnh v dam bão trtt tir an toàn giao
thông, phông chng các tai t nan xä hi, phông chng djch bnh trên dja bàn.
2. Tang cix&ng cong tác chi dao, kim tra 1irc !uqng bào v chuyên trách, ban
chuyên trách trong cOng tác bão v cu quan, dun vi; chti dng có k hoach báo v
tài san co quan dun vj trong các ngày nghi thr bay, chü nh.t và các ngày nghi Tt
Nguyen dan Nhâm DAn nàm 2022.
B tn, phân cOng can b, 1irc 1ixçng bão v trrc, tuAn tra canh gác, có
phuong an bào v các mic tiêu, b phn thit yu, co mt có lien quan dn bI mitt

nhà nuOc, tin, tài san quan tr9ng cüa co quan, doanh nghip (dc bitt chá j' bão
v an toàn tuyt di các tri sö, dilin giao djch, các cay A TM, két, Ia drng titn).
3. Khi có tInh hung phirc tp v ANTT xãy ra tai trii sâ cüa các sâ, ban,
ngành, doàn the, co quan, doanh nghip, truông h9c phãi thông báo kjp thi cho
1?c hrgng Cong an nm phi hçp giâi quyCt; dam bão ANTT ngay tü c sâ, dam
bão an toân ye nglxô'i, tài san trong các cc quan, doanh nghip và nhà tru&ng; kiên
quyet không de xãy ra dt xut, bt ngi.
4. Lp danh sách Iãnh dao, can b, hsc luong báo v cüa sâ, ban, ngành, doàn
th& co' quan, doanh nghip, truô'ng hQc gui ye Cong an tinh (qua phông An ninh
chInh trj ni b, An ninh kinh te) truOc ngày 24/01/2022.
Nhn &IçYC Cong van nay, de nghj Lãnh do CáC sâ, ban, ngành, doàn th& C
quan, doanh nghip, tru&ng hQc trien khai, tIitrc hin nghiên tüc, ket qua giri v
Cong an tinh (qua phông An ninh chInh trj ni bO, s din thoai: 069.2469.525,
phOng An ninh kinh tê, so din thoai: 069.2469.5 17) de tng hçip, báo cáo Thu&ng
trijc Tinh üy, UBND tinh nm, chi dto./.
Nti nhân:
- Nhir kInh gtri;
- Ban Giám dc CAT;
- Luu: VT, ANCTNB, ANKT.
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