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CHỈ THỊ
Về huy ñộng tiềm lực khoa học và công nghệ
phục vụ công tác công an trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ

Thực hiện Nghị ñịnh số 169/2007/Nð-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của
Chính phủ về huy ñộng tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.
ðể khai thác, tận dụng tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác
công an; chủ ñộng ñấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xử lý kịp thời các tình huống
có nguy cơ ñe dọa an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực
khoa học và công nghệ của Công an nhân dân, góp phần xây dựng Công an nhân dân
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách
nhà nước ñầu tư cho hoạt ñộng khoa học và công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố
chỉ thị:
1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến ñối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao ñộng trong các Sở, ban, ngành, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện,
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan nắm vững và quán triệt nội dung cơ bản của
Nghị ñịnh số 169/2007/Nð-CP, Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BCA-BKHCN-BTC
ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 169/2007/Nð-CP; Thông tư
liên tịch số 03/2009/TTLT/BCA-BLðTBXH-BNV-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2009
của Bộ Công an, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với cá nhân hoạt ñộng khoa học và
công nghệ ñược huy ñộng phục vụ công tác công an. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò,
tầm quan trọng của ñội ngũ những người làm khoa học trong các lĩnh vực, các ngành,
các cơ quan, các tổ chức quốc tế trên ñịa bàn thành phố về việc ñóng góp trí tuệ,
sáng kiến, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, những công trình nghiên cứu về
khoa học, công nghệ góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của
lực lượng công an.
2. Công an thành phố:

