
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:         /UBND-NLN 

V/v tham mưu triển khai thực hiện 
Chương trình nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, 
trật tự trong xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2022 

  
  
                        Kính gửi:     
 

 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an 

ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ngành, đơn vị (như kính gửi); UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, 
hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 – 2025, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nội dung và các nhiệm vụ của Chương trình, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 nêu trên. Hoàn thành, báo 
UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. 

(sao gửi kèm Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như kính gửi; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, NLN1,2,3. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
  

 

Hoàng Quốc Khánh 
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