Tc ô th hóa nhanh kéo theo nhiu bin ng n tình hình dân c ti a bàn qun Liên Chiu. Hàng
ngàn sinh viên, công nhân tm trú to mt áp lc không nh trong vic qun lý an ninh trt t ti a
phng. Xác nh tình hình, cùng vi s n lc m bo tt an ninh chính tr, lc lng chc nng ca qun
luôn tranh th sc mnh t qun chúng, phát huy vai trò ca ngi dân trong tham gia gi gìn an
ninh trt t thông qua xây dng phong trào Toàn dân bo v An ninh T quc.
Xây dng ý thc t phòng t qun trong nhân dân là yu t cn thit góp phn gi vng an ninh trt t,
hn ch các loi ti phm lng hành, công an phng Hòa Hip Bc tp trung y mnh công tác tuyên
truyn, phát ng phong trào Toàn dân bo v ANTQ bng ni dung và hình thc phong phú. Nu
nh trong nm 2018, Công an phng t chc rt thành công sân chi "Rung chuông vàng" ti các
khu vc dân c thì nm nay bng hình thc "Hi - áp" trc tip ti các bui phát ng phong trào ã thu
hút ông o bà con nhân dân n tham gia. Thay vì cán b nói ngi dân nghe thì Công an
phng t câu hi - ngi dân tr li, a ngi dân vào nhng tình hung gi thuyt c th h t tìm cách x lý.
Thông qua cách tuyên truyn nh th này, ngi dân s ch ng, linh hot hn trong x lý các tình
hung phát sinh v an ninh trt t, nâng cao ý thc phòng chng ti phm và thy c vai trò ca
mình trong tham gia bo v ANTQ.

Công an Hòa Hip Bc tng quà cho oàn viên tr li úng câu hi v ANTT (ti bui tuyên truyn
pháp lut 7/2019)

Bên cnh vic tp trung công tác tuyên truyn, Công an phng Hòa Hip Bc tích cc tham mu
cho UBND, cùng vi Mt trn phng vn ng bà con t óng góp kinh phí lp t camera an ninh. n
nay toàn phng ã lp t c 47 camera các kit hm khu dân c vi kinh phí trên 200 triu ng. "So
vi các a phng bn thì 47 camera là con s không nhiu, nhng vi mt a bàn dân c vùng ven
nghèo nh Hòa Hip Bc thì ây là c mt s n lc rt ln ca cán b và nhân dân a phng" - /c Lê Quc
Vit - Trng Công an Hòa Hip Bc chia s.
phong trào Toàn dân bo v ANTQ ngày càng i vào chiu sâu thì mi ngi dân cn phi c trang
b nhng kin thc v pháp lut. c bit là nhng c s dch v kinh doanh có iu kin v ANTT, các h dân
là ch quán cà phê, kinh doanh gii khát - nhng a im nhy cm d phát sinh cá , c bc, s ...
Bám sát a bàn, Công an phng Hòa Hip Nam hàng nm u t chc lp giáo dc pháp lut cho
nhóm các h dân thuc lnh vc này thông báo v tình hình an ninh chính tr, trt t an toàn xã
hi trên a bàn phng; phân tích cho ngi dân hiu v nhng hu qu ca t nn c bc, cá …

Các h kinh doanh d nghe tuyên truyn pháp lut do Công an phng Hòa Hip Nam t chc
ng thi truyên truyn, nêu mc x pht c th i vi các hành vi ánh bc trái phép. Qua ây nâng cao
nhn thc cho các h kinh doanh v pháp lut, ngh các h kinh doanh tuyt i không t chc các t
im ánh bc n tin trái phép di mi hình thc, cùng vi lc lng chc nng u tranh trit xóa các t im c
bc góp phn gi vng trt t an toàn xã hi ti a phng.

Công tác tuyên truyn c y mnh, ý thc ngi dân ngày càng c nâng cao, ngi dân không nhng
chp hành tt pháp lut mà còn tích cc tham gia vào các i, T t qun, tip sc cùng lc lng chc
nng gìn gi s bình yên trên a bàn. in hình nh các T, i t qun phng Hòa Hip Nam, Hòa
Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Khánh Bc.... c thù nht phi k n là i t qun Quang Thành 2B,
vi 16 thành viên hu ht u ã cái tui t U50 n U70 nhng ai cng nhit tình và trách nhim. Ông
Lê Cao Ba - i trng i t qun Quang Thành 2B - Hòa Khánh Bc cho bit: "Qua hn 2 nm hot
ng và cho n thi im này, i t qun vn ang hot ng rt có hiu qu, c lãnh o a phng, Công an
phng ánh giá cao. T khi thành lp n nay, an ninh trt t Quang Thành 2B tr nên yên bình,
mt nm tr li ây không còn xy ra trm cp vt nh trc ây. Tp th i t qun Quang Thành 2B ã nhiu
ln c nhn Giy khen ca Qun, phng trong phong trào Toàn dân bo v an ninh T quc."

i t qun Quang Thành 3B1 trc gi tun tra
Theo s liu t Công an qun Liên Chiu, trong nm 2019 ã t chc 16 bui tuyên truyn v phòng
chng ti phm và các t nn xã hi, thu hút gn 3000 lt ngi dân n d nghe. Công an qun phi hp
vi Ban giám hiu trng TH Hng Quang tuyên truyn phòng chng ma túy, các t nn xã hi cho
trên 1000 hc sinh và cán b giáo viên nhà trng; T chc 5 bui tuyên truyn giáo dc pháp lut
cho trên 100 i tng c bc, tù v, thanh thiu niên h; giáo dc pháp lut cho 92 h kinh doanh các
ngành ngh có iu kin v ANTT. Bên cnh ó Công an qun phi hp vi Phòng ni v qun t chc lp
bi dng tp hun cho trên 200 cán b T dân ph v ng ký tm trú tm vng, qun lý nhà tr, qun lý
các im, nhóm tôn giáo. T chc thc hin nghiêm công tác tun tra phi hp theo Quyt nh 8394,

trong nm 2019 ã thc hin tun tra trên 1.700 lt vi trên 10 ngàn lt ngi tham gia. Qua tun tra
ã phát hin bt gi 3 v 3 i tng trm cp xe máy, 1 v tàng tr trái phép cht ma túy, 60 i tng s dng
trái phép cht ma túy; 240 trng hp không khai báo tm trú, 430 trng hp vi phm trt t an toàn
giao thông; nhc nh 21 trng hp xe không có ngi trông coi.
Phát huy vai trò nòng ct ca lc lng công an trong công tác u tranh phòng chng ti phm, kt
hp tn dng sc mnh t qun chúng nhân dân thông qua phát ng xây dng phong trào Toàn
dân bo v an ninh T quc, tin rng ti phm và các t nn xã hi s phn nào c kéo gim, an ninh
chính tr - trt t an toàn xã hi trên a bàn c gi vng n nh.

ông Phng.

