Ti ngày 16/8, Ban ch o phòng chng ti phm, HIV/AIDS, t nn xã hi và xây dng phong
trào toàn dân bo v an ninh T quc (ANTQ) phng Hòa Khánh Nam t chc Ngày hi
toàn dân bo v ANTQ nhân K nim 74 nm Ngày truyn thng Công an nhân dân và 14
nm Ngày hi toàn dân bo v ANTQ 19/8.

Vn ngh chào mng
Ngày hi cùng nhìn li nhng kt qu ni bt trong phong trào toàn dân bo v ANTQ ti a phng.
Bám sát thc tin a bàn, nhng nm qua, cùng vi s n lc trong công tác m bo an ninh chính tr,
trt t an toàn xã hi, Công an phng Hòa Khánh Nam ã làm tt công tác tham mu trong xây
dng phong trào toàn dân bo v ANTQ. u nm 2019 n nay ã t chc 17 bui tuyên truyn phòng
chng ti phm và t nn xã hi, phòng cháy cha cháy, bo lc gia ình ti các khu dân c, trng hc,
doanh nghip vi trên 5000 lt ngi tham d. M 6 lp ph bin giáo dc pháp lut cho các i tng hình
s, ma túy, i tng vi phm hành chính, các c s kinh doanh có iu kin v ANTT. Ngoài vic
tuyên truyn tp trung, CA phng t chc tuyên truyn vi các hình thc a dng nh xây dng clip v
phng thc, th on ca bn ti phm, cp phát t ri ti các khu nhà tr, ngi dân theo ó nâng cao ý thc
t phòng t qun và phát huy tt vai trò ca mình trong tham gia bo v an ninh trt t ti a phng.
Trong nm 2019, ngi dân ã cung cp cho Công an phng gn 200 ngun tin có giá tr giúp lc
lng chc nng kp thi ràm rõ nhiu v vic quan trng. Nhân dân tích cc tham gia óng góp kinh
phí lp t camera an ninh, góp phn cùng vi lc lng chc nng gi vng an ninh chính tr, trt t an
toàn xã hi trên a bàn. in hình nh ti T 7 vn ng nhân dân lp t 10 camera; t 57 lp t 14

camera. Công tác xây dng lc lng nóng ct c chú trng. n nay ã kin toàn li lc lng bo v dân
ph vi 47 thành viên, thành lp 2 t nhân dân phòng cháy cha cháy; cng c 33 t hòa gii ti
các khu dân c. Công tác tun tra theo Q 8394 c trin khai thc hin có hiu qu. Trong nm ã t
chc 486 lt tun tra vi trên 2.700 lt ngi tham gia. Qua ó ã phát hin 2 v 2 i tng tàng tr trái
phép cht ma túy, tm gi 9 xe máy không có ngi trông gi và xác minh tr li cho ch s hu, nhc
nh tren 500 trng hp s h trong qun lý tài sn... Vi nhng kt qu t c, trong nm 2019, cán b và
nhân dân phng Hòa Khánh Nam c nhn nhiu Bng khen, Giy khen: Ban ch o thành ph
khen 2 lt tp th; Giám c CATP khen 1 cá nhân; UBND qun khen 3 tp th, 2 cá nhân; Ch
tch UBND thành ph tng Bng khen 3 nm thc hin Quyt nh 8394 cho lc lng tun tra phi hp.

i tá Lê Ngc Hai - Phó Giám c CATP phát biu ti Ngày hi
V d và phát biu ch o ti ngày hi, Phó Giám c CATP Lê Ngc Hai ghi nhn và ánh giá cao s
n lc ca cán b và nhân dân phng Hòa Khánh Nam trong ó lc lng Công an phng có vai trò
nòng ct. Lãnh o CATP mong mun và tin tng trong thi gian ti, Công an a phng tip tc khc
phc nhng khó khn, nm chc tình hình, làm tt công tác m bo ANTT, ng thi bit tranh th sc
mnh t qun chúng nhân dân và lc lng ct cán c s gi vng s bình yên trên toàn a bàn, góp
phn thc hin có hiu qu chng trình "Thành ph 4 an" .

Ký kt thc hin mô hình "T dân ph nói không vi bo lc gia ình"
Ti Ngày hi toàn dân bo v ANTQ, phng Hòa Khánh Nam ã trin khai và thc hin ký kt mô
hình "T dân ph nói không vi bo lc gia ình". Dp này, UBND phng ã khen thng cho 2 tp th
và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bo v ANTQ; Giám c CATP khen 3
cá nhân; Phòng xây dng phong trào tng 10 sut quà cho 10 cá nhân; Mt trn qun và phng
tng 5 sut quà cho 5 h khó khn; Công an phng và Công ty Phú M Hòa tng xe p cho 6 em
hc sing nghèo.

Ch tch UBND p. Hòa Khánh Nam Thân c Minh khen các tp th và cá nhân in hình

Phó Giám óc CATP khen các cá nhân

Lãnh o Phòng Xây dng phong trào tng quà cho các cá nhân

Phó ch tch Mt trn qun Phm Hng Quang và Mt trn p. Hòa Khánh Nam tng quà cho các h
khó khn

Trng CA phng Nguyn Tin Dng và Công ty Phú M Hòa tng xe p cho các em hc sinh
nghèo

ông Phng.

