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V/v 1&y kin tham gia dir thäo 
Quyet djnh ban hành Quy chê 
bào ye bI mat nba nrnc cüa 

Uy ban nhân dan tinh Lai Châu 

KInhgài: 
- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh Lai Châu; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

• 
Thirc hi4 ng van so 4402/UBND-TH ngày 22/11/2022 cüa UBND 

tinh Lai Châu v.ydi$g cjij thâo Quyt djnh ban hành Quy ch bão v bI 
mat nhà rnróc cü an,nha dan tinh Lai Châu theo quy djnh tai  khoân 3 
Diu 24 Luat  Báo v( fni nhà nithc ngày 15/11/20 18, theo do giao Cong an 
tinh chü trI, phi hqp vôi các c quan, ban, ngành có lien quan tham mlxu xây 
dirng dir thão Quyt djnh ban hânh Quy ch bão v bI mat  nhà nirO'c cüa Uy ban 
nhân dan tinh Lai Châu. 

Trên co sâ nghiên ciru các quy dnh cüa pháp luat,  hi.róng dn cüa co quan 
chirc näng vâ yêu cu, dôi hOi cüa thirc tin cong tác bão v bI mat  nhà ntrâc 
trong tInh hInh hin nay, Cong an tinh cia xây drng dir thão Quyt djnh ban hành 
Quy ch bão v bI mat  nhà nithc cüa Uy ban nhân dan tinh Lai Châu. 

D có Co s xây thrng, hoàn thin Quyt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh 
dam bâo quy djnh v xây drng van bàn quy phtm pháp luat  và có tInh khã thi 
cáo trong qua trInh thirc hin kbi duoc ban hành. Cong an tinh trân tr9ng d nghj 
các sâ, ban, ngành tinh; UBND các huyn, thành pM tham gia kin vào M so 
dr tháo Quyt djnh. 

(Cd h so' dc tháo Quyê't djnh kern theo) 

Cong an tinh clang tài toàn b ha so dir thão Quy& djnh len mvc  "Tham 
gia kin" trên Trang thông tin din ti:r Cong an tinh tai  dja chi: 
https://congan.laichau.gov.vn  d 1y kin tham gia cüa các ccx quan, t chrc 
vàcánhân. 

D nghj Van phOng UBNID tinh chi dao clang tãi Ha so d? tháo Quyêt 
djnh len miic "Lay kin v d1r thào van bàn quy phm pháp luat"  trên Cong 
Thông tin din ti:r tinh Lai Châu, thai gian clang tái dü 30 ngày k tir ngày ha so 
duçxc clang tãi. 
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Dal tá Nguyn Viê't Giang 

Van bàn tham gia kin cüa các co quan, clan vj, dja phucng gài v Cong 
an tinh (qua Phông An ninh chInh trj n3i b3) truóc ngày 28/01/2023 d tong 
hçip, hoàn thin h so gui u Tu pháp thm djnh và trInh UBNIJ tinh xem xét ban 
hành theo quy djnh. 

Qua trInh tham gia dóng gop kin nu có khó khän, wang mc d nghj 
lien h dng chI Thiu tá VU Cao Cuang - Phông An ninh chInh tij ni b, Cong an 
tinh Lai Châu, so din thoi 0984.448.842 d duqc giâi clap, hixOng dn, phi hçip. 

Cong an tinh Lai Châu rt mong nhn ducic sir quan tam, phi hçip, tham 
gia dóng gop kin cUa qu co quan, th chirc vâ các cá nhan./. 

Noi nhln: 
- Nhi.r trOn; 
- UBND tinh; 
- Van phông UBND tinh; 
- Ban Giám dOc Cong an tinh; 
- Các phOng COng an tinh; 
- Cong an các huyn, thành phO; 
- Liru: VT, ANCTNB. 
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