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       Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 3756/BKHĐT-ĐKKD ngày 10/6/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 

25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo 

Phòng đăng ký kinh doanh và Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố 

thực hiện: 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, kịp thời phát hiện, xử 

lý sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân và hộ kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh dịch 

vụ: Công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người lao 

động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn 

của cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và 

Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

- Tăng cường phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà 

nước về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Tăng cường thực hiện thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan chức 

năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo quy chế phối hợp giữa
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các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND 

tỉnh Lai Châu. 

2. Công an tỉnh  

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  

- Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng xã, 

phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự. Vận động các cơ quan đơn vị, khu 

dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm 

nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. 

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Quán triệt, triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản và các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, 

công tác phòng chống tội phạm về vi phạm pháp luật về lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản nói riêng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người 

dân về phòng, chống tội phạm và vi phạm phát luật, công tác phòng ngừa, hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự 

án bất động sản, quy hoạch xây dựng... đề người dân chấp hành pháp luật đề cao 

cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 

Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (B/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V, TH, KT, VX; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Giàng A Tính 
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