Chiu ngày 21/02/2019, UBND phng Hòa Hi t chc Hi ngh tng kt công tác xây dng phong
trào “Toàn dân bo v an ninh T quc” (TDBVANTQ), PCCC và cu nn cu h (CNCH), thc hin tun tra
theo Q 8394, hot ng ca Ban BVDP, i Dân phòng nam-n, tuyên dng các tp th, cá nhân có nhiu
thành tích xut sc nm 2018 và trin khai nhim v nm 2019.
Nm 2018, phong trào “TDBVANTQ” trên a bàn phng Hòa Hi tip tc có nhng chuyn bin tích
cc. Vi phng châm “Ly lc lng ti ch gii quyt tình hình ti ch”, trong nm qua, phng Hòa Hi tip tc tp trung
cng c lc lng nòng ct bo v an ninh trt t c s.
Vic t chc các hot ng k nim ngày hi TD BVANTQ vi nhiu hình thc thit thc ã to ra khí th sôi
ni, sc lan ta rng khp. Công tác xây dng mô hình, in hình tiên tin trong phong trào TD BVANTQ cng
c trin khai mnh m. tip tc nâng cao cht lng, hiu qu 7 mô hình trong phong trào toàn dân bo v an
ninh T quc c nhân dân ng tình hng ng nh: “T dân ph không có ti phm và t nn xã hi”, CLB “Phòng,
chng bo lc gia ình”, “Sinh viên tm trú 3 t qun v ANTT”, “Cu chin binh-Cu quân nhân phòng, chng ti
phm”, “3 bit, 2 h tr”, “Tuyn bin bình yên”, “Tc h vn hóa, cm hóa ngi thân không vi phm pháp lut và
TNXH” … Qua hot ng ca các CLB và mô hình trên, trong nm 2018 qun chúng nhân dân ã cung cp
289 tin báo, t giác ti phm, trong ó có hàng chc tin có giá tr phc v công tác nm và gii quyt tình hình
c s. Các Ban BVDP, i Dân phòng nam-n hot ng tích cc và có hiu qu.
Ch tch UBND phng Hunh Quang Trung trao Giy khen cho các tp th
Lc lng 8394 t chc 730 lt tun tra ban êm vi hn 5.440 lt ngi tham gia, qua ó, qua ó ã gii tán
114 nhóm thanh thiu niên t tp n nhu khuya, nhc nh 90 lut h kinh doanh n ung, Internet hot ng quá
gi quy nh, bo v hin trng 12 v va chm giao thông, nhc nh 67 im bán cà ph xe khách di lòng ng, y ui
các trng hp buôn bán ln chim va hè, x lí 04 trng hp vi phm TTATGT,…góp phn m bo an ninh chính
tr, trt t an toàn xã hi a phng. Công tác PCCC c m bo không xy ra v cháy nghiêm trng gây thit hi v
ngi và tài sn. Phi hp t chc 11 bui tuyên truyn, hng dn cho cán b và nhân dân v công tác PCCC, vn
ng hn 95% h dân t trang b bình cha cháy.

ng chí Nguyn c -Trng Công an phng trao Giy khen cho các cá nhân
Vi mc tiêu phát huy sc mnh tng hp ca các lc lng, h thng chính tr trong công tác u tranh
phòng chng ti phm, t nn xã hi, nm 2019, phng Hoà Hi tip tc y mnh và cng c duy trì các mô hình ca
phong trào gn vi nhim v m bo an ninh trt t trong chng trình thành ph 4 an; tp trung nâng cao hiu qu
hot ng ca lc lng bo v dân ph, dân phòng nam và n; tng cng tun tra ban êm theo tinh thn Q 8394/QUBND ca UBND thành ph; xây dng t dân ph không có ti phm và t nn xã hi, c quan xí nghip, trng hc
T qun, an toàn, oàn kt, vn hoá.
Dp này, có 10 tp th và 19 cá nhân c UBND phng Hòa Hi tng Giy khen vì ã có thành tích
xut sc trong phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc”, 01 tp th và 01 cá nhân c khen thng trong
công tác PCCC và CNCH nm 2018.
Thanh Lài

