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Sau 05 nâm thyc hiên Thông tri à}-TIIÆI.J, ngày l8/lll20l3 cüa Ban
Thuùng vp Tînh ùy vè tàng cuùng sg lânh dpo, chi d4o tr;c tiép, toan diÇn cua câc

| . 4r -Â,câp üy tlans dôi vôi phong trào "Công an nhân dân (CAND) hqc têp thuc hiÇn Sâu

itièu Bâc Hà d4y" giai do4n 2or3 - 2018 (Thông tri 20), câc câp üy tlang, chinh
quyèn, doan thê, cac co quan, don vi và câc àg lop nhân dân tong finh dâ nhen
thüc sâu sÉc hon vè nçi d*g, muc dich , ÿ n#acua Sâu dièu Béc gà day Công an

nhân dân; chü dqng phOi hqp, giüp dfl tham gia d6ng eôp ÿ kién dê Uc hqng Cône
an thlrc hiÇn c6 hiêu qua phong trào "Hgc tâp, thgc hiÇn Sâu dièu Bâc Hà dpy". Llrc
luqng Công an tong tinh dâ cô chr4fên bién rô rêJ trong viÇc nâng cao ban lTnh

chinh tri, phfoo chât dao düc, lôi sông, tu câctu tric phong, tinh tfran trach nhiÇm,

thâi dO tân tUy phUc W nhân dân, tinh man nen quyét, muu tri, düng câm trong

công tac, chién itâu. ViÇc trién khai thUc hiên Thông tri dugc gân vot thUc hiên

Nghi quyét Trung uong 4 (kh6a XI, )(tI) và Chi thi sô 05-CTÆW cüa BQ Chinh ti
vè hqc tâp ,à làm theo tu tuong, d4o dric, phong câchHà Chi Minh và phong hào

"Toàn dân bâo vê an ninh Tô quôc" gôp phân thUc hiên thàng lqi rùiêm vu bâo vê

an ninh, trât ü[, xây dpg lgc lugng Công an Hà Nam trong s4ch, vüng manlr;

ktràrrg dlnh uy tin cüa lUc luqng Công an dôi voi câp uÿ, chinh quyèn và nhân dân.

Tuy nhiên, phong tào "Công an nhân dân h9c tâp, thgc hiÇn Sâu ttièu Bâc Hô

dgÿ' trong lgc lugng công an trong tinh thoi gian qua vân côn môt si5 tàn t4i, h4n

ché nhu: công trâc lânh d4o, chi cteo fiên khai thUc hiên Thông tri 20 ü mqt sô câp

üy, don v! cèn lung lung, hinh thüc, thiéu srlng tao; viÇc xây dUng ké hoach tô chric

tuyên truyèn vè phong trào côn chua sâu rQng, chü dQng. MOt sti can bô, chién sT

Công an chua thpc sg guong mâu, tich cgc tu duông, rèn luyÇn d4o düc, lôi st5ng, cô

thâi dO gây phièn hà sâch nhiêu voi nhân dân, c6 hành vi vi ph4m phài xü lÿ § lupt.

Nguyên nhân cua nhting tôn tai, han ché tên là do: câp üy, thù tuong mQt sô

cton vi trong lgc lugng công an nhân thüc chua ttây ttü vè phong üào, chua tich cgc

Aôi moi vè nôi d*g, hinh thüc tô chüc thuc hiên. Môt sti câp üy, chirù quyèn, co
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guffi, don vi chua thlrc sg quan.tâ* lâr,h dpo, chi d4o, phôi hW giup tÎô lyc lugng

Công an trong thUc hiên phong trào.

Eé tiép tpc thgc hiên c6 hiÇu quâ Thông tri 20-TTITU, ngày lStlltz}I3 cüa

Ban Thuèrng W Tinh üy vè tàng cuèrng sU lânh dpo, chi dpo tryc tiép, toan diÇn cua

câc câp üy ilang Aôi voi phong trào "CAND hqc tâp thuc hiÇn Sâu dièu Bâc Hà
d4y" frong tirù hinh moi, Ban Thuèrng vu Tinh uÿ yêu càu cac câp üy dâ,ng, chinh

quyèn, MAt tqn Tô quôc và câc tô chüc chinh d - xâ hQi, cric s4 ban, ngành tong
tinh thgc hiê" tôt mqt sô nhiêm vq tro. ng tâm sau:

1- Tiép tpc quan triçt, tô chüc thUc hiên Thông tri sô 2O-TfmJ cüa Ban

Thuèrng W Tinh üy vè tàng cuèrng sU lânh dgo, chi dao tr.uc tiép, toan diÇn cüa câc

câp üy dang AOi voi phong trào "CAND hqc tâp thuc hiÇn Sâu dièu Bâc Hà d4y"

ûong tinh hinh moi gÉn vü câcNghi quyéq Chi thi cùa Tn:ng uong D*g, Dang üy

Công an Tnmg uffig, BQ Công an nhu: Nghi quÉ Trwrg uong 4 (khôa )oI) vè xây

dUng chinh tf6n Dang, Chi thi rô O5-CT/TW cüa Bô Chinh d ,è hqc tâp và làm theo

tu tuong, d4o dirc, phong câch tIà Chi Minh, Chi tti rô O4ICT-BCA, ngày l9t5t2}l8
vè Aôi m6i, nâng cao chât lugng phong üào 'ICAND hqc têp thUc hiên Sâu dièu Bâc

Hà apy' tong tinh hinh moi...

z-Dày mæh công trlc tuyên t ryên bàrrg nhüng hinh thric, biÇn phâp phù hçrp

dê crin bQ, dang viên và nhfu dân tong tinh nhAn thüc sâu sâc hon vè mpc dich, ÿ
nghTa ttriét ttruc và nhiing nôi dungëi Iôi cùa Sâu dièu Bâc Hà day Công an rürân

dân, nhât là m6i quan hÇ mâu thit giüa Công an voi nhân dân. Tap trung tuyên
t-yà két qua thUc hiên phong tào "CAND hqc têp thUc hiên Sâu dièu Bâc Hè
dey" và viÇc h9c tâp rà làm theo tu tuong, dpo düc, phong câch Hè Chi Minh cüa

lUc luqng Công an tu tinh dén co sô, chü tgng nhân rQng nhüng mô hinh hay, câch

làm hiêu qua, cô hinh thüc biêu duong, khen thuong kip thü nhinrg diên trinh tiên
tién, guong nguoi tôt, viêc t6t tong thgc hiÇn phong trào.

3- Tàng cuèrng lânh d4o, chi iT4o phôi hqp, t+o dièu kiên cho lgc lugng Công
an thgc hiÇn tôt phong trào "CANID hqc tâp thuc hiÇn Sâu dièu Bâc Hô dAÿ'. Dôi
moi, nâng cao chât lugng, hiÇu quâ câc hirù thric, biÇn phâp giâm sât, t4o dièu
kiÇn thupn lqi dê can bQ, drng viên và câc tàg lop nhân dân tham gia dông g6p ÿ
kién vôi lgc luqng Công an vè xây dpg d4o dûc, l6i sông, vàn h6a ung >ar, tu thé,
lë tiét trlc phong và tinh *ran trach nhiêm trong thuc thi công vu. Qua ttô giüp dô
lgc lugng Công an hoàur thành tôt nhiêm W giü gin æ ninh, trât t.u và xay {mg lgc
lugng tong spch, vüng manh.

4- Phôi hçrp voi lgc lugng Công an dôi môi hinh thüc, biÇn phâp phât dgng
và xây dWrg phong trào "Toàn dân bâo vê an ninh Tô quôc" gân vôi phong üào thi
dua do câc câp phât tt§ng; dày manh xâ hQi hôa công tâc dâmbâo an ninh qu6c
gia, giü gin tr$t tp an toàur xâ h§i, xây d\rng, nhân rông câc mô hinh tlr gufo, tU
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phông, tg bâo vê phù hqrp vôi tfnh chât, ctëc diêm hmg dla bà,n, co quan, don vi;
phât huy hiÇu quâ ho4t dQng cüa lgc luo-rrg bâo vÇ dân phô, bâo vÇ co quan doanh

nghiêp tong thgc hiÇn nhiêm qr bâo vê an ninh trpt t.u ngay tu co sô.

5- Tô chüc thyc hiÇn phong trào "Hgc tâp uà thgc hiÇn Sâu dièu Bâc Hà
d4y" trong lUc luqng Công an tu tinh dén co sô phâi khoa hgc, cp ttrê, ttriét ttrgc
gàr, tièr, voi cuQc s6ng và công tâc hàng ngày cüa ciân bô, chién si tnânh phô

truong, hinh thüc. Dè cao ûâch nhiÇm nêu guong, tinh t.u giâc cüa cân bQ, ttang

viên, nfrât U nguü drmg dâu uong tu duông, rèn luyÇn d4o düc, lôi sông, ÿ thûc tô
chric § luft theo Sâu dièu Bâc Hè day Công an nhân dân; nêu cao tinh *ran mcn
nhiÇm, khÉc phUc kûô khàn, tf,n tgy, mrnr tri, dürrg câ,m trong công tâc, chién dâu.

Dôi moi, câi tién tè tôi Hrn viÇc, dây manh cti câchhanh chinh; tàng cuùng chân
chinh § luQt, § cuong, thgc hiÇn nghiêm tuc câc quy dinh, quy trinh công tâc;
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môi cân bQ, chiên si Công an luôn phâi biêt dpa vào dân, phât huy quyên làm chü
cüa nhân dân, làng nghe, tiép thu ÿ kién d6ng g6p cüa nhân dân. Nâng cao chât
luqng, hiÇu quâ câc mf;t công tâc dâm bâo an ninh, trêt t.u, xây dlmg Eâng, xây
dUng lyc luqng công an trong s4ch, vüng manh.

6- Giao Dâng üy Công an tïnh chü tri, phOi hçrp vôi Ban Tuyên giâo Tinh
üy, Ban Dân vfn Tinh üy và Vàn phông Tinh uÿ thuong xuyên theo dôi, dôn d6c
viçc ftiên khai thgc hiên Két luân này, dinh lcy bâo câo tinh hinh, két quâ thgc
hiên vè Ban Thuùng vp Tinh üy./.

Noi nhân:
- Vàn phông TW Dang,
- Dang uÿ Công an Trung uong,
- Câc dông chi Tinh ùy viên,
- Câc huyÇn, thành ùy, tlâng uÿ trgc thuQc,
- Câc Ban can sp Dàrg, Dang Doan,
- Câc sô, ban, ngành, doàur ürê tinh,
- Ltnr Vàn phông Tinh üy.
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