Sáng ngày 21/1, Công an qun Liên Chiu tng kt công tác nm 2018, trin khai nhim v nm
2019. i tá Trn ình Chung - Phó Giám c CATP; Ông Nguyn Hu Thit - Phó Ch tch UBND
qun Liên Chiu n d.

Quang cnh hi ngh
Bám sát tình hình thc t ti a phng và s ch o ca cp trên, nm 2018, Công an qun Liên Chiu
và các n v trc thuc ã vào cuc quyt lit, m bo tình hình an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi ti
a phng, tip tc lp nhiu thành tích xut sc trong công tác u tranh phòng chng ti phm. Ni bt
nh chuyên án bt 2 i tng trm cp 8 xe máy trên a bàn qun; chuyên án bt i tng mua bán 41
viên ma túy tng hp và 20 gam ma túy á; và mi y nht là chuyên án bt nhanh i tng cp tài
sn ti ca hàng Viettel - 67 Nguyn Lng Bng. Trong nm, trên a bàn qun ã xy ra 109 v phm
pháp hình s, lc lng chc nng ã làm rõ 98 v, x pht 791 i tng, pht tin trên 900 triu ng. Công
tác tun tra theo quyt nh 8394 thc hin úng quy nh, Chng trình thành ph 4 an c trin khai có
hiu qu. Phong trào toàn dân bo v an ninh T quc không ngng c xây dng và phát trin sâu
rng trong nhân dân. Trt t an toàn giao thông c m bo.

Khen thng các tp th có thành tích xut sc
Nm 2019, Công an qun chú trng vào các nhim v trng tâm, trc mt là tp trung thc hin có
hiu qu t cao im tn công, trn áp ti phm trc, trong và sau Tt Nguyên án K Hi 2019, m bo
cho nhân dân vui Xuân an toàn. Hi ngh tng kt ã khen thng cho các tp th và cá nhân xut
sc trong thi ua Vì an ninh T quc.

ông Phng.

