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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình nâng cao vai trò, trách nhiệm 

 của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước 

 về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ 

về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội;  

Căn cứ Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới;  

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng 

cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;  

Căn cứ Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia; 

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2097/TTr-CAT-TM 

ngày 19/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, 

trật tự trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (CH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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