Thc hin phong trào "CAND hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh" và Cuc vn ng Xây
dng phong cách ngi Công an nhân dân bn lnh, nhân vn vì nhân dân phc v", hng ti chào mng k nim
70 nm Ngày Ch tch H Chí Minh ra Li kêu gi thi ua ái quc (11-6-1948 - 11-6-2018), thi gian qua
Công an th xã Hng Lnh ã t chc nhiu hot ng thit thc, xut hin nhiu tm gng in hình tiên tin có nhng
hành ng p và vic làm ý ngha thit thc c Nhân dân ghi nhn và ánh giá cao.

Chin s CSGT th xã Hng Lnh quét dn vt liu xây dng do xe ti làm ri vãi trên Quc l 1A
Có l ghi du n m nét trong lòng Nhân dân ó chính là hình nh các chin s CSGT cm ci cm chi quét dn
vt liu xây dng do xe ti làm ri vãi trên quc l 1A vào hi tháng 9/2017. Theo tìm hiu, ó là các chin s
CSGT thuc i CSGT Công an th xã Hng Lnh gm i úy u Xuân Dng, thiu úy Bùi Vn Trng và thiu úy
Nguyn Khánh Long. Trong lúc tun tra kim soát thì ngi dân báo có mt chic xe ti trong lúc lu thông ã
vt liu ri vãi khin giao thông qua ây b cn tr nên các chin s n kim tra. Lúc va ra thì thy á dm ri vãi khá
nhiu thành vt dài trên ng, lúc này có 1 công nhân ô th quét dn ang làm vic. Vi suy ngh nu không x
lí kp thi thì s gây nh hng n ngi tham gia giao thông nên i úy u Xuân Dng và các chin s trong i ã i mn
chi và dng c ca ngi dân cùng dn dp vi công nhân môi trng ô th.
Mi ây, trong mt ln tun tra, các chin s i Cnh sát trt t - c ng, Công an th xã Hng Lnh hng dn ng và tr
tin taxi cho 2 bà c ln tui, trú ti xã Thái Yên, huyn c Th b lc ng khu vc ngã t th xã Hng Lnh.

Chin s i Cnh sát trt t - c ng, Công an th xã Hng Lnh hng dn ng cho 02 c bà b lc ng
Mt trong nhng tm gng in hình tiên tin ó là tm gng vi hành ng "Nht c ca ri tìm tr ngi ánh mt" ca Thiu
úy Nguyn Vn Bc - cán b i Cnh sát trt t - c ng, Công an th xã Hng Lnh. Theo ó, vào khong 10h15
ngày 08/5/2018, trong lúc tun tra, kim soát ti TDP 3- phng Bc Hng, Thiu uý Nguyn Vn Bc ã nht c 1
chic in thoi di ng, nhãn hiu iPhone 5S. Sau khi nht c chic in thoi trên, Thiu úy Bc ã liên h và xác nh
c ch nhân ca chic in thoi là em Dng Thanh Tâm (19 tui, trú ti, t dân ph 6, phng u Liêu, th xã Hng
Lnh), hin ang là hc sinh lp 12I - trng THPT Hng Lnh. c bit trong máy in thoi ca Tâm ang lu gi nhiu d
liu liên quan n h s phc v cho k thi THPT sp ti ca em.

Em Dng Thanh Tâm, hc sinh Trng THPT Hng Lnh: "Hành ng p ca anh Bc rt áng c khen ngi, qua ó
ã to nim tin, t hào cho em và Nhân dân i vi lc lng Công an"
Nhn c thông tin, Dng Thanh Tâm ã n c quan Công an Hng Lnh nhn li tài sn ca mình và t lòng bit n i
vi hành ng p ca thiu úy Nguyn Vn Bc. Em cho bit: "Hành ng p ca anh Bc rt áng c khen ngi, qua ó ã
to nim tin, lòng t hào cho em và Nhân dân i vi lc lng Công an".
Trao i vi chúng tôi, ng chí Ngô c Ninh, Trng Công an th xã Hng Lnh cho bit: "Công an th xã Hng
Lnh thng xuyên y mnh vic thc hin 6 iu Bác H dy CAND, nht là i vi các chin s, oàn viên thanh niên
Công an, qua ó nâng cao nhn thc sâu sc hn v ni dung, ý ngha và tm quan trng ca vic hc tp, thc hin;
khi dy nim t hào, cng c nim tin, phát huy trách nhim ca tui tr i vi nhim v bo v ANTQ, bo m TTATXH;
to s chuyn bin mnh m, sâu sc v nhn thc và hành ng trong vic hc tp, tu dng, rèn luyn, nâng cao bn
lnh chính tr, phm cht o c, ý thc chp hành k lut, iu lnh CAND, l tit tác phong, tình thn, thái , trách
nhim phc v nhân dân theo li Bác dy."
Hành ng, vic làm ca cán b, chin s tr Công an th xã Hng Lnh thi gian qua ã và ang xây dng hình nh
p v ngi chin s Công an trong lòng Nhân dân, qua ó, góp phn tích cc thc hin có hiu qu Cuc vn ng
"Xây dng phong cách ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì Nhân dân phc v"; Xây dng lc lng Công an
ngày càng tinh nhu, chính quy, hin i, áp ng tt yêu cu nhim v công tác trong tình hình mi./.
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