Nm trong chui nhng hot ng thit thc hng n k nim 16 nm Ngày Gia ình Vit Nam (28/6), k nim 50 nm
Ngày truyn thng lc lng xây dng phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc”, ngày 10/6/2017, Hi
LHPN-Hi CCB phng M An, qun Ng Hành Sn phi hp t chc Hi thi “Tuyên truyn viên pháp lut gii” nm
2017.
Hi thi thu hút s tham gia ca 8 i thi, vi 16 thí sinh là cán b chi hi ph n và cu chin binh ca 40 khu dân c
trên a bàn, cùng nhau tranh tài qua các phn thi: tìm hiu kin thc theo hình thc rung chuông vàng, x
lý tình hung và nng khiu tuyên truyn.
Vi s chun b chu áo, các thành viên ca các i thi ã th hin trình hiu bit pháp lut khi xut sc tr li tt c các
câu hi trc nghim v các iu lut c bn, gn lin vi cuc sng hng ngày trên lnh vc an toàn giao thông, an
toàn v sinh thc phm, phòng chng bo lc gia ình…

Mt tit mc nng khiu trong Hi thi
Ch Th Bin-Chi hi ph n 39, phng M An chia s: Mc dù bn rn vi công vic gia ình nhng ch ã c gng sp
xp thi gian tp luyn th hin phn thi mt cách tt nht. Tham gia Hi thi giúp ch cng c kin thc pháp lut và hc
hi k nng, kinh nghim trong thc hin công tác hòa gii c s.
Trong khi ó, phn thi x lý tình hung, các i ã cho thy vai trò ca mt tuyên truyn viên c s vi s thuyt phc v
kh nng vn dng kin thc pháp lut, o c xã hi và kinh nghim thc tin. Ngoài ra, ây còn là dp các hi viên
ph n, cu chin binh c s tha sc sáng to và th hin nng khiu ca bn thân qua các tit mc hát, múa, hò vè,
tiu phm, phn ánh và úc kt kinh nghim v gii quyt các vn trong xây dng np sng vn hóa, vn minh ô th,
m bo trt t an toàn giao thông, an toàn xã hi.

i din lãnh o Phòng Xây dng phong trào Công an thành ph à Nng
trao gii Nht toàn oàn cho i s 7
Chú Trn Cng Quyt, Chi hi Cu chin binh 37, phng M An hào hng, chia s: Ti Hi thi phn thi nng khiu
chú trình bày bài th mi sáng tác v c ng, kêu gi mi ngi sng và làm vic theo hin pháp và pháp lut. Bài
th c Ban t chc ánh giá cao và c i Xây dng Phong trào và Qun lý bo v dân ph qun Ng Hành Sn tng
hp a vào Bn tin công tác xây dng phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc” ca qun và c phát hành
rng rãi n các khu dân c trên a bàn.
Ch Nguyn Th Phng Tho-Ch tch Hi LHPN phng M An, phn khi cho bit: Qua s th hin ca các i thi và s
c v nhit tình ca c ng viên, cho thy, Hi thi ã thành công tt p, t c mc ích ra. Hi thi ã góp phn nâng cao
k nng tuyên truyn cho i ng cán b chi hi ph n, cu chin binh khu dân c, ng thi to sân chi mi giúp cán b
các chi hi giao lu, hc hi kinh nghim trong công tác tuyên truyn, ph bin pháp lut n vi hi viên và nhân
dân, góp phn xây dng mt cng ng sng và làm vic theo hin pháp và pháp lut.
Có th khng nh, Hi thi ã góp phn nâng cao công tác tuyên truyn, to sc lan ta sâu rng trong trin khai
thc hin các chính sách mi. Bi i ng cán b hi c s chính là nhng cánh tay ni dài ca các t chc hi trong vic
a các ch trng, chính sách ca ng và pháp lut ca Nhà nc n gn vi ngi dân. ây cng chính là hot ng thit
thc a ch trng thc hin “Thành ph 4 an” i vào cuc sng ngi dân./.
Nh Ý

