Thi gian qua, Công an th xã Hng Lnh ã ch ng trin khai ng b các bin pháp nghip v, u tranh có
hiu qu vi các loi ti phm và các hành vi vi phm pháp lut, m bo gi vng an ninh chính tr, trt t an
toàn xã hi, phát huy phong trào toàn dân bo v an ninh T quc trong tình hình mi.

Cán b, chin s Công an th xã Hng Lnh tham gia chnh trang ô th
Nhm m bo an ninh trt t trên a bàn, Công an th xã Hng Lnh ã bám sát các k hoch lãnh o, ch o ca ng
y, Ban giám c Công an tnh, ca cp y, chính quyn a phng tp trung trin khai quyt lit, ng b nhiu nhiu
bin pháp, ch ng nm, d báo tình hình, kp thi tham mu cp y, chính quyn ch o gii quyt các vn ni lên
liên quan n công tác m bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi không b ng, bt ng. Công an th xã
Hng Lnh ch ng tham mu cho cp y, chính quyn tip tc ch o thc hin có hiu qu các ch th, ngh quyt v
công tác m bo ANQG trong tình hình mi. Ch ng nm, d báo tình hình, phi hp làm tt công tác tuyên
truyn ph bin giáo dc pháp lut nhm nâng cao nhn thc, ý thc cnh giác trc nhng âm mu ca các th lc thù
ch, t chc phn ng, i tng c hi chính tr… Vì vy, trên a bàn tình hình an ninh vùng giáo, an ninh nông
thôn, an ninh vn hoá, an ninh ni b c m bo, không xy ra các v vic gây mt n nh, c cp y, chính quyn
và Nhân dân trên a bàn ghi nhn.
thc hin hiu qu công tác gi gìn ANTT, ng y, lãnh o Công an th xã Hng Lnh ã t chc phát ng phong
trào thi ua "Vì an ninh T quc" ti toàn th cán b, chin s trong lc lng gn vi y mnh hc tp và làm theo tm
gng o c H Chí Minh; công an nhân dân vì nc quên thân vì dân phc v; hc tp và thc hin 6 iu Bác H dy
công an nhân dân. T chc giáo dc, bi dng cho cán b, chin s gi vng bn lnh chính tr, lp trng t tng, nêu
cao tinh thn trách nhim trong thc hin nhim v c giao. 100% cán b, chin s ký kt giao c thi ua, xây dng
ni dung ch tiêu c th, ch ng trin khai, thc hin các bin pháp nghip v, nm bt tình hình, xây dng k hoch,
phng án, quyt tâm không xy ra các im nóng v ANTT. Công an th xã ã phi hp vi các cp t chc phát
ng phong trào "Toàn dân bo v an ninh T quc", m lp tp hun bi dng nghip v cho lc lng công an viên,
thng xuyên duy trì hot ng ca t an ninh, t hòa gii, t hòm th t giác ti phm ti các phng, xã, t chc din àn
"Công an lng nghe ý kin Nhân dân". Qua ó, qun chúng Nhân dân cung cp cho lc lng chc nng nhiu
ngun tin có giá tr, giúp cho công tác u tranh phòng, chng ti phm t c nhng kt qu quan trng.
Công an th xã Hng Lnh ch o các i nghip v, Công an phng tp trung cao, vi tinh thn quyt lit y nhm
nâng cao hiu qu công tác u tranh vi các loi ti phm, qun lý cht ch các loi i tng, kp thi xác lp, u tranh

các nhóm, i tng có biu hin hot ng phm ti. Trin khai có hiu qu các t cao im tn công trn áp ti phm, m
bo ANTT, tp trung u tranh mnh vào hot ng ca các i tng, nhóm trm cp tài sn, ti phm vi phm pháp lut
v môi trng, ti phm ma túy, ánh bc. 6 tháng u nm 2017, Công an th xã Hng Lnh ã iu tra khám phá
19/23 v phm pháp hình s, trit phá 3 nhóm trm cp tài sn, 1 nhóm cp git ti sn, thu hi tr li cho ngi b hi
1,5 t ng; iu tra, x lý 22 v -24 b can; Bt gi 10 v buôn lu gian ln thng mi, tch thu hàng hoá tr giá trên
50 triu ng; Bt, x lý 12 v - 23 i tng mua bán, tàng tr, s dng trái phép cht ma tuý; Bt, x lý 28 v - 111 i
tng ánh bc, 9 v - 16 i tng tàng tr, s dng pháo trái phép,... góp phn m bo an ninh trt t trên a bàn.
Quán trit thc hin nghiêm túc các quy nh ca pháp lut trong công tác iu tra, x lý ti phm không xy ra
oan sai b lt ti phm vi phm pháp lut trong quá trình iu tra.
Công tác qun lý nhà nc v ANTT c trin khai quyt lit, mnh m và t c chuyn bin tích cc, nht là công tác
qun lý nhân h khu, ngành ngh kinh doanh có iu kin, công tác phòng cháy cha cháy, cu nn cu h. c
bit chú trng công tác ci cách hành chính nhm to iu kin thun li nht cho Nhân dân khi n giao tip, làm
vic. Quá trình t chc hin thc, cán b, chin s làm vic khoa hc, tn ty vi công vic c giao nên ngay sau khi
n v t chc thc hin "làm thêm ngày th 7" c cán b, chin s ng tình cao. Các cán b, chin s ã gii quyt kp thi
mt khi lng công vic ln, gim thi gian ch i và tn kém cho nhân dân, góp phn to nim tin cho ngi dân v
thc hin ci cách hành chính trên a bàn.

Gii quyt th tc hành chính cho Nhân dân
Thc hin cuc vn ng Công an nhân dân thc hin nghiêm iu lnh; Xây dng np sng vn hóa vì Nhân dân
phc v, Công an th xã Hng Lnh ã thng xuyên i mi công tác lãnh o, ch huy gng mu, nêu gng trong mi
nhim v, tích cc nâng cao tinh thn trách nhim cho các b chin s bng các t thi ua, phát ng phong trào
do ngành Công an phát ng. Công tác trt t m bo an toàn giao thông, Công an th xã Hng Lnh ã phi
hp làm tt công tác tuyên truyn ph bin lut an toàn giao thông ng b cho các trng hc trên a bàn, nht là i
vi các trng nm trên các tuyn quc l… m nhiu t cao im x lý vi phm v tc , m bo him, nng cn và gii ta
hành lang an toàn giao thông trên toàn tuyn. Bên cnh ó, nhm m bo ANTT, ATGT trên các tuyn ng,

Công an th xã Hng Lnh ã tng cng công tác tun tra kim soát; trin khai ng b, hiu qu các gii pháp trong
công tác m bo TTATGT. 6 tháng u nm ã lp biên bn x pht 1.320 trng hp, pht tin hn 1,1 t ng.
Tip tc y mnh các án ci cách th tc hành chính, ng viên cán b, chin s y mnh phong trào thi ua vi
cuc vn ng "công an nhân dân chp hành nghiêm iu lnh, xây dng np sng vn hóa vì nhân dân phc v
gn vi vic tip tc y mnh vic hc tp và làm theo t tng o c phong cách H Chí Minh". Công an th xã Hng
Lnh cng ã tip tc y mnh hot ng phong trào toàn dân bo v ANTQ, thu hút ông o nhân dân tham gia
phòng nga, phát hin, t giác ti phm; cm hoá giáo dc ngi phm ti ti gia ình và cng ng dân c. Trin khai
phong trào "chung sc xây dng nông thôn mi, ô th vn minh". Tng cng hàng trm lt cán b chin s xung
c s vn ng nhân dân tham gia phòng nga, tn công trn áp các loi ti phm, m bo ANTT. c bit din àn
"Công an lng nghe ý kin ca nhân dân" ti các phng, xã ã mang li nhiu kt qu tích cc, góp phn thay i
tác phong, l li làm vic ca lc lng Công an c s nói riêng, lc lng Công an nói chung. T ó kp thi khc phc
nhng thiu sót, hn ch trong công tác chuyên môn, nghip v và u tranh có hiu qu vi các loi ti phm, m
bo ANTT trên a bàn.
Nhm góp phn m bo an ninh trt t trên a bàn, u tháng 8/2017 Công an th xã Hng Lnh ã t chc L
ra mt i Cnh sát trt t, c ng có trách nhim gi gìn trt t công cng, phòng nga, phát hin, u tranh vi các loi
ti phm. Phi hp vi Công an các huyn, thành ph, th xã, các n v nghip v trong vic xây dng phong trào
toàn dân bo v ANTQ. Tham gia cu h, cu nn, bo v hin trng, bo m trt t ni xy ra các v tai nn giao
thông, các v vi phm pháp lut. Công an th xã Hng Lnh luôn oàn kt, n lc, hoàn thành tt nhim v c giao.
Trao i vi chúng tôi, Thng tá Ngô c Ninh- Trng Công an Th xã Hng Lnh, cho bit: "Phong trào thi ua
trong lc lng công an th xã Hng Lnh ã thc s quy t c ti a sc mnh, sc sáng to ca cán b chin s trong thc
hin nhim v, phc v tích cc cho công cuc phát trin kinh t - xã hi ng thi th hin quyt tâm xây dng lc lng
Công an th xã Hng Lnh trong sch, vng mnh, xng áng vi nim tin ca ng, Nhà nc, ca cp y, chính quyn
và Nhân dân a phng, tt c vì cuc sng bình yên ca Nhân dân"./.
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