Tham d có /c Trn Th Cúc Hng - Phó Ch tch UBMTTQVN qun, /c trung tá Nguyn Thanh Hng
- Phó i trng i Xây dng phong trào công an quncùng các ng chí là lãnh o ng y - HND - UBND –
UBMTTQVN , các Hi - oàn th phng và ông o nhân dân khu dân c.

/c trung tá Mai Bá Phc - Phó trng Công an phng ôn li truyn thng 14 nm ngày hi TDBVANTQ
Dp này, cán b và nhân dân phng ã cùng nhau ôn li truyn thng 14 nm ngày hi TDBVANTQ,
ánh giá tình hình – kt qu công tác xây dng phong trào TDBVANTQ trong thi gian qua và ra phng
hng trong thi gian n. Thông qua phong trào toàn dân BVANTQ, cán b, nhân dân trên a bàn phng ã
cung cp cho lc lng Công an hàng ngàn tin liên quan n ANTT, trong ó có hàng trm tin có giá tr giúp
lc lng Công an iu tra, khám phá nhiu v phm pháp hình s. Qua phân loi hàng nm có t 90-95% h, t
dân ph, phng và t 80-85% c quan, doanh nghip, nhà trng t tiêu chun “ANTT-TTATGT” góp phn kéo
gim s v phm pháp hình s và t nn xã hi. Lc lng Công an phng ã ch ng tham mu, xây dng nhiu mô
hình phòng, chng ti phm mang li hiu qu thit thc nh: “T dân ph không có ti phm và t nn xã hi”, Tuyn
ng "An toàn-Trt t-Vn minh"; Camera giám sát an ninh”; “Cm dân c an toàn v PCCC”.

/c Nguyn Vn Xuyên – UV, Phó Ch tch UBND phng trao khen thng cho các cá nhân có thành tích
xut sc trong phong trào TDBVANTQ

Ti Hi ngh, UBND phng ã khen thng cho 03 cá nhân có thành tích xut sc trong phong trào “Ngày hi
toàn dân bo v an ninh T quc” phng trong 08 tháng u nm 2019./.
Anh Dng – Phng Hi Châu 1

