Chiu ngày 27/8, UBND và Hi Liên hip Ph n (LHPN) phng Hòa Hi t chc công b quyt nh
thành lp và ra mt Câu lc b (CLB) “An toàn cho ph n và tr em”.
PCT UBND phng Hoàng Chí Trung trao Quyt nh cho Ban Ch nhim CLB
CLB “An toàn cho ph n và tr em” là mô hình do Ch tch y ban nhân dân phng Hòa Hi thành
lp nhm thc hin tt án 938 v “Tuyên truyn, giáo dc, vn ng, h tr ph n tham gia gii quyt mt s vn xã hi
liên quan n ph n giai on 2017-2027”, do UBND phng ch o, theo dõi và qun lý trc tip.
Ban u CLB c thành gm có 16 thành viên, Ban Ch nhim có 5 thành viên do ông Hunh Vn
Minh- Công chc T pháp phng làm Ch nhim. Các thành viên là nhng ông, bà thuc Công an phng và
Cán b chuyên trách, không chuyên trách ca UBND phng, hi viên c Hi LHPN phng gii thiu.
CLB c thành lp vi mc ích to iu kin các thành viên Câu lc b sinh hot, giao lu, chia s kinh
nghim, trao i thông tin và nâng cao kin thc v phòng chng bo lc i vi ph n và tr em, góp phn xây dng
môi trng sng lành mnh, vn minh, vn hóa ti a phng; Phát huy vai trò báo cáo viên ca các thành viên
CLB; y mnh công tác tuyên truyn v an toàn cho ph n và tr em; Tuyên truyn v Lut bình ng gii; Phòng
chng Bo lc gia ình; Phòng chng ti phm, t nn xã hi,...qua ó, vn ng các cá nhân, t chc và nhân dân
tích cc tham gia các hot ng phòng nga, ngn chn các hành vi vi phm pháp lut liên quan n ph n và tr
em; phát hin, thông báo cho c quan chc nng các thông tin v ti phm và các hành vi vi phm pháp lut
liên quan n ph n và tr em, góp phn bo m an ninh trt t trên a bàn phng.
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