
Ủ Y   B A N   N H Â N   D Â N 
TỈNH TUYÊN QUANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2619 /UBND-NC Tuyên Quang, ngày  29  tháng 7 năm 2021

V/v phối hợp trong công tác

phòng, chống tội phạm

 Kính gửi:
- - Các sở, ban, ngành;

- - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, hiện nay Cơ quan
An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “làm giả con dấu, tài

liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Kết quả điều
tra vụ án, đã phát hiện, bóc gỡ đường dây tổ chức làm giả rất nhiều con dấu và

các loại tài liệu gồm: Cam kết cấp tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Sao kê tài

khoản, bảo lãnh dự thầu,… của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự,
an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện, thành phố thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn
vị, địa phương mình về phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên; đồng thời, chỉ

đạo bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần
xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân.

Trường hợp nghi ngờ, cần phối hợp với các ngân hàng để thẩm tra, xác minh. Khi

phát hiện tài liệu bị làm giả, đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra có

thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thực hiện tốt công

tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; phân loại và giải quyết tố giác, tin báo

về tội phạm theo quy định; đồng thời, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh thực hiện tốt biện pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh
tội phạm theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (CH).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Dũng

(Báo cáo)
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