
BCH DOAN TINH SON LA DOAN TNCS HO CIII MINH 

So: 2446-CV/TDTN-TG Son La, ngày 24 tháng 4 nàm 2020 
V/v phi hQp th4-c thin cong tác chuyên Ma 

dja bàn trQng diem, pink tgp ye an ninh 
trát tr nãrn 2020 

KIn/i gui: Ban Thtrông vii các huyn, thành doàn. 

Th?c hin Cong van so 1 279-CV/BDVTU ngày 16/4/2020 cüa Ban Dan 
4n tinh fly ye phôi hp thc hin cong tác chuyên hóa dja bàn tr9ng diem, phüc 
tp ye an ninh trt tir nàm 2020. Ban Thung vi.i tinh doàn dê nghj Ban Thi.thng 
VU ca,  c huyn, thành doàn quan tam triên khai mt so ni dung sau: 

1. Day mnh cong tic tuyên truyn ve^ chü trucing, ththng 1i cña Dãng, 
chinh sách, pháp 1ut cüa nhà nuóc trong vic sap xêp, sap nh.p các ban, tiêu 
khu, to dan phO trén dja bàn tinh dé nâng cao nhn thirc, trách nhiêm, tao six 
dông thun và tich circ tharn gia thixc hin cüa doàn viên, hi vien, các tang 
lap nhân dan. Chii Ong nàm bat tinh hInh tu tu&ng cUa doàn viên, hi viên, 
các tang lap nhân dan, các khó khän, vuâng mac trong th?c hin sap xêp, sap 
nhp các bàn, tiêu khu, tO dan phO; kip thai tham muu, dê xuât vai cp üy, 
chinh quyên các giái pháp tháo g, nhât là trong vic sap xêp, kin toàn các 
c1itrc danh länh do cüa M.t trn To quOc, các tO chirc chinh trj - xã hi a 
bàn, tiêu khu, tO dan phô. 

2. Chü dng phi hcip tuyên truyn, v.n dng doàn viên, hôi viên, các 
tng kp nhân dan, to sr dông thun, tham gia thigrc hin Nghj quy& so^ 22-
NQ/TW ngày 15/3/2018 cia B0^ Chinh trj ye tiêp tiic dôi mó'i, sap xp t6 chrc 
b q^ may B 9^ Cong an tinh gun, hot dng hiu lac, hiu qua; D  an 'Tinh gn 4rc 
hrçing cong an xd, diêu c45ng  cOng an chinh quy dam nhim các chk danh cOng 
an xä trên dja bàn tinh San La, giai dogn 2019 - 2021"; kip thii tham mi.ru, dé 
xuât vai cap üy, chinh q,uyên các giài pháp tháo gEr kho khàn, vuóng mac, nhât 
là trong vic sap xêp, bô trI cOng tic, giãi quyêt chê Q dôi vâi lire luçmg cong 
an xà dôi du khi thirc hin Dê an. 

3. Dy mnh cOng tic tuyen truyn ve^ mvc  dIch, nghia, các ni dung trong 
tam cüa cong tic chuyên hóa dja bàn trong diem, phüc tip ye an ninh trt tir dê 
nâng cao nhn thirc, trách nhim, tto sir dông thun cña doàn yiên, hi viên, các 
tang lop nhân dan trong triên khai thijc hin. PhOi hop vin dng doàn vién, hôi 
viên, các tang lOp nhân dan tIch c1rc tham gia cOng tic phông ngl'ra, dâu tranh vói 
cac loai tôi pharn va tê nan xã hôi, nhât la toi pharn hinh six, ma tuy, tham gia giai 
quyêt cac van dé phOc tap, nôi cm, bi'rc xüc gay mat on djnh ye an ninh chinh tn, 
tr,t tr an toàn xã hi trén dla  bàn, thu hoc và truyên do trái pháp lut, di cix tr do, 
xuat cãnh trai phép, tranh chap dat dai... 
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Ban Thu?ing vii tinh doãn & nghj Ban Thuông vi các huyn, thàrih cloàn 
nghiêm titc triên khai, thirc hin./. 

TM. BAN THUONG VI) TINH DOAN 
No'i nhãn: —--HO BI THU 
- Nhi.r trn; 
- Thumg trirc tinh doàn 
- BTV Doàn Cong an tinh (phôi hp 
thrc hin) 
- Li.ru VT; BTG (1 4b). 


