Sáng ngày 17/8/2019, 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” phng Hòa Hi t chc Míttinh – Diu hành hng ng 14 nm
“Ngày hi Toàn dân bo v an ninh T quc” (19/8/2005-19/8/2019). i tá Lê Ngc Hai-Phó Giám c Công
an thành ph cùng d L.
i tá Lê Ngc Hai-Phó Giám c Công an thành ph tng quà cho lc lng dân phòng và bo v dân ph
Phó Ch tch UBND qun Ng Hành Sn Nguyn c Vit tng quà cho lc lng dân phòng và bo v dân ph
Trong din vn k nim do ng chí Hunh Quang Trung –Ch tch UBND, Trng BC 133 phng Hòa
Hi trình bày có on nhn mnh: Nhng nm qua, phng Hòa Hi ã tích cc kin toàn lc lng nòng ct làm công
tác an ninh trt t (ANTT) c s v s lng, mnh v cht lng; Công an phng phi hp cht ch vi mt trn, oàn th trin
khai nhiu mô hình nh: “Tc h vn hoá qun lý giáo dc không ngi thân vi phm pháp lut”, “03 bit, 02 h tr”
, “CLB Cu quân nhân – cu chin binh phòng chng ti phm”, “CLB Cu quân nhân – cu chin binh tham
gia bo v ANTT”, “Tuyn bin bình yên”, “CLB sinh viên 3 t qun”…Các mô hình, Câu lc b ã tng bc phát
huy tác dng trong phòng nga, cm hoá, giáo dc ngi vi phm pháp lut, huy ng c ông o ngi dân tham
gia, góp phn ngn chn, kim ch hot ng ca bn ti phm, gi vng trt t an toàn xã hi a phng.
Lãnh o ng y và UBND phng trao dng c h tr và Giy khen cho các tp th và cá nhân
ông o bà con nhân dân tham d L Mittinh
Nhân dp này, Công an TP. à Nng, UBND qun Ng Hành Sn ã tng quà và dng c h tr cho lc
lng dân phòng và bo v dân ph phc v công tác tun tra. UBND phng Hòa Hi ã tng Giy khen cho 2 tp
th và 4 cá nhân ã có thành tích trong Phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc” nm 2019.
Thanh Lài

