Chiu ngày 13/5, y ban Mt trn T quc Vit Nam phng Hòa Hip Bc phi hp Công an phng t
chc s kt vic kho sát và vn ng lp t camera giám sát tình hình an ninh trt tr các khu dân c
trên a bàn. Theo báo cáo, n nay trên a bàn phng Hòa Hip Bc ã lp t 77 camera giám sát
tình hình an ninh trt tr, trong ó có 31 camera do thành ph u t lp t ti các tuyn ng chính, 46
camera do phng vn ng nhân dân các khu dân c óng góp kinh phí lp t, vi tng s tin hn 190
triu ng.
Công an phng thông qua báo cáo s kt
Sau mt thi gian trin khai thc hin mô hình, lc lng Công an phng ã nhn c nhng ý kin phn hi
tích cc t các h dân, hn ch tình trng trm cp tài sn, trm chó, gây ri trt t công cng, làm
chuyn bin rõ rt v trt t ô th, v sinh môi trng. C th nh gii tán 28 v gây ri; iu tra làm rõ 6 v trm
cp tài sn; 5 v liên quan n t nn xã hi… Ti bui hp có 12 ý kin thng thng góp ý v nhng khó
khn bt cp, tp trung vào nhng ni dung: công tác tuyên truyn vn ng còn gp nhiu khó khn; k
thut qun lý và vn hành cha hiu qu…
Trong thi gian ti, mô hình hot ng hiu qu hn Công an phng s tng cng công tác vn ng bng
nhiu hình thc sinh ng thu hút ngi dân thc hin xã hi hóa trong u t lp t camera; lp t nhng
ng truyn internet có gói cc cao nhm n nh tc truyn d liu hình nh t các u ghi hình, camera
v tr s Công an phng;
Hòa Hip Bc s tip tc áp dng mô hình "Camera giám sát tình hình an ninh trt t khu dân c",
xem ây là công vic cn thit trong giai on hin nay, góp phn m bo an ninh trt t, xây dng có
hiu qu chng trình thành ph "4 an".
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