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CHỈ THỊ
Về việc huy ñộng tiềm lực khoa học và công nghệ
phục vụ công tác Công an từ nay ñến năm 2015
Căn cứ Nghị ñịnh số 169/2007/Nð-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về
huy ñộng tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an;
Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cũng như quá trình vận ñộng, phát
triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong ñiều kiện khoa học và công nghệ phát triển
với tốc ñộ cao như hiện nay, các thế lực thù ñịch và các loại tội phạm luôn sử dụng
và khai thác triệt ñể các tiến bộ mới nhất về khoa học và công nghệ ñể chống phá
nhà nước ta. Phạm vi hoạt ñộng của các loại tội phạm luôn thay ñổi, quy mô hoạt
ñộng không chỉ giới hạn trong phạm vi một ñịa phương, một quốc gia mà còn mang
tính khu vực và quốc tế. Do ñó, ñòi hỏi lực lượng Công an phải nắm bắt kịp thời
những thông tin mới nhất về khoa học và công nghệ thì mới có thể kịp thời phát
hiện, ñấu tranh và làm thất bại những âm mưu, ý ñồ phá hoại của kẻ thù. Vì vậy thời
gian qua, ðảng, Nhà nước ñã quan tâm ñầu tư trang bị, ñổi mới, hiện ñại hóa vũ khí,
thiết bị, phương tiện kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, tiềm lực khoa học công nghệ
và khả năng tác chiến của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, so với yêu cầu
thực tế thì ñầu tư ñó vẫn còn thiếu nhiều về số lượng lẫn chủng loại ñặc biệt là thiết
bị công nghệ cao cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã
hội.
Xuất phát từ nội dung và tầm quan trọng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu
cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập
trung thực hiện tốt các nội dung sau ñây:
1. Các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể tổ chức tuyên truyền Nghị ñịnh số
169/2007/Nð-CP của Chính phủ về huy ñộng tiềm lực khoa học và công nghệ phục
vụ công tác công an ñến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên ñịa bàn tỉnh,
trong ñó nhấn mạnh sự cần thiết, mục ñích, ý nghĩa của việc huy ñộng, nội dung,
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ñối tượng ñược huy ñộng nhằm khai thác, tận
dụng mọi tiềm lực trong nhân dân phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ
gìn trật tự an toàn xã hội.

