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Sn sàng và bo v thành công nm APEC 2017, ó là mnh lnh, trách nhim và vinh d ca lc lng CSGT. Vi lch
trình hot ng khép kín, nm APEC 2017 ti Vit Nam bao gm 200 hot ng ln, nh c t chc ti 10 tnh, thành ph ca Vit
Nam, trong ó quan trng nht là Tun l cp cao ln th 25 s din ra vào tháng 11 ti TP. à Nng .
Nm 2017, Vit Nam ln th 2 vinh d ng cai t chc Hi ngh Cp cao Din àn Hp tác Kinh t châu Á - Thái Bình Dng
(APEC). S kin quan trng này òi hi Vit Nam phi chun b tt c s vt cht, an ninh, y t, va bo m thành công ca Hi
ngh, va là c hi giúp nâng cao v th ca Vit Nam trên trng quc t và tng cng quan h vi các i tác trong APEC.
ây là vinh d ng thi cng là trách nhim ln lao ca nc ta trong vic ghi m du n trong tin trình phát trin không
ngng ca din àn APEC.
Trách nhim, vinh d và t hào cho lc lng CSGT c bo v an toàn nm APEC 2017
Thc hin ch o ca B Công an, Cc CSGT ã xây dng các k hoch trng tâm trong công tác bo m trt t an toàn
giao thông và dn oàn phc v APEC 2017. ng thi thành lp các t công tác trc tip ch o, hng dn lc lng CSGT a
phng trin khai các phng án b trí lc lng làm nhim v iu hòa giao thông và bo v oàn; phng án phân lung giao
thông, phòng chng và gii ta ùn tc giao thông. Phi hp vi các n v có liên quan tht cht các hot ng an ninh,
phòng chng các hot ng, âm mu kích ng gây ri, khng b. Vic kim tra an ninh, an toàn k thut các loi phng tin
vn chuyn c trng dng phc v hi ngh c thc hin nghiêm túc và cht ch. Bên cnh ó,chú trng bi dng nghip v, tp
hun iu lnh, tác phong cho lc lng CSGT góp phn xây dng nh lc lng CSGT thân thin trách nhim và nhân vn
trong lòng bn bè quc t.
Sn sàng và bo v thành công APEC 2017, ó là mnh lnh, trách nhim và vinh d ca lc lng CSGT. Vi lch trình
hot ng khép kín, Nm APEC 2017 s bao gm 200 hot ng ln, nh c t chc ti 10 tnh, thành ph ca Vit Nam, trong
ó quan trng nht là Tun l cp cao ln th 25 din ra vào tháng 11 ti TP. à Nng .
Dn oàn i biu d các hi ngh APEC tuyt i an toàn
Hà Ni, Ninh Bình và Qung Ninh là ba a phng phía Bc c vinh d ng cai t chc các Hi ngh (SOM) và các hot ng
ca APEC. Th ô Hà Ni là ni din ra 4 s kin mà m u là Hi ngh không chính thc ca Quan chc cp cao và Hi tho
chuyên v các u tiên ca nm APEC 2017. Lc lng CSGT Th ô ã sn sàng m bo tuyt i an toàn s kin quan trng
này.Trên các tuyn ng, các phng án k hoch phân lung t xa, hn ch các phng tin vào các tuyn chính và xung
quanh khu vc bo v. Va m bo ngi dân i li thun tin, bình yên, ng thi m bo thông sut và an toàn cho các oàn
v d Hi ngh.
Hi ngh quan chc cao cp tài chính ti Ninh Bình c t chc t ngày 18 n 19/5, vi nhiu hot ng phong phú ti các
khu du lch gii thiu n bn bè quc t. Lc lng CSGT Công an tnh Ninh Bình ã trin khai các công tác bo m
TTATGT t rt sm. Vic huy ng 100% quân s tham gia vào công tác bo v s kin APEC, xây dng các phng
án phân lung và hng dn giao thông, trong ó, tp trung vào a im t chc hi ngh và các tuyn ng dn n các khu
du lch. Vi s ch ng và tích cc, lc lng CSGT Ninh Bình ã góp phn bo v an toàn hi ngh và thành công chung
ca Nm APEC Vit Nam 2017.
Cc CSGT iu dng n CSGT làm nhim v ti các hi ngh, din àn (SOM) trong khuôn kh APEC 2017
TP H Long, tnh Qung Ninh ã li nhiu n tng tt p khi t chc Hi ngh i thoi chính sách cao cp APEC v du lch
bn vng. Góp phn vào thành công ó là n lc, quyt tâm ca lc lng CSGT trong công tác a ón, phân lung iu tit
giao thông m bo an toàn tuyt i và úng lch trình cho i biu và oàn khách quc t. Vic Cc CSGT, B Công an iu
ng n CSGT làm nhim v phc v i thoi ã to s thân thin, hình nh p cng ã chim c nhiu thin cm ca bn bè quc t.
TP. H Chí Minh là im n t chc Hi ngh ln th ba các quan chc cao cp và các cuc hp liên quan, cùng vi ó là
Tun l an ninh lng thc và Din àn i thoi chính sách cp cao v an ninh lng thc và Nông nghip bn vng, thích ng
vi bin i khí hu din ra ti TP Cn Th. Lc lng CSGT là hình nh u tiên i din cho Công an Vit Nam c tip cn dn oàn
và bo v các oàn i biu v d APEC. Chính vì th, yu t an toàn, chuyên nghip, linh hot c t lên hàng u.
CSGT TP H Chí Minh dn oàn ti Hi ngh B trng Doanh nghip va và nh và Din àn khi nghip APEC 2017
Phòng CSGT Công an TP.H Chí Minh ã tng cng 20 n CSGT cùng 30 phng tin thc hin công tác dn oàn ã to
hình nh p cho lc lng công an TP.HCM trong quá trình bo v hi ngh APEC. Cc CSGT cng ã tng cng lc lng,
phng tin phi hp cht ch vi Công an thành ph Cn Th m bo giao thông thông sut, an toàn.
Ti mnh t min Trung y nng và gió, Hi ngh Tng cng hp tác và i mi công ngh tiên tin nhm h tr hiu qu công
tác ng phó khn cp liên vùng i vi hin tng thiên tai c t chc ti TP. Vinh, Ngh An vào 21, 22/9. Ngoài các phiên

hp, hi ngh còn din ra hot ng thc a công trình phòng chng thiên tai ti Ngh An và trin lãm KHCN v phòng
chng thiên tai. Chính vì vy công tác m bo an ninh c t lên hàng u. Lc lng CSGT ã ch ng tng cng các phng
án m bo TTATGT, m bo tuyt i cho các oàn khách quc t khi n thm và làm vic ti Ngh An.
Trc ó, Thành ph bin Nha Trang, Khánh Hòa là ni din Hi ngh quan chc cp cao APEC ln th nht. Công tác m
bo ANTT, ATGT bo v cho hi ngh ã c lc lng Công an trin khai ng b. Vic m bo trt t an toàn giao thông trên
các tuyn ng thy, ng b ã c lc lng CSGT phi hp thc hin hiu qu góp phn phc v tt hot ng Hi ngh APEC 2017
din ra an toàn.
oàn xe qua hm Hi Vân n Hi ngh APEC ti Hu
Vn có kinh nghim t chc nhng s kin quc t, lc lng CSGT Công an tnh Tha Thiên Hu và CSGT Qung Nam ã
chun b chu áo, chi tit k hoch n lc góp phn phc v tt nht cho s kin APEC 2017. Vic bo m an ninh trt t a im
din ra s kin t chc các hi ngh nh Hi ngh Quan chc cp cao tài chính, Hi ngh Th trng Tài chính và Phó Thng
c Ngân hàng Trung ng APEC, Hi ngh B trng Tài chính c t chc ti Hi An; Hi ngh i thoi chính sách cao cp v
ph n, kinh t ti Tha Thiên Hu ã c lc lng CSGT tính toán n tng tình hung c th nht. CSGT ã xây dng phng án ti
u, an toàn nht khi oàn quan chc cp cao tham d APEC di chuyn trên các tuyn ng.
Lc lng CSGT chun b y các k hoch, phng án bo m ATGT các hi ngh, s kin APEC 2017
Có th nói rng, công tác bo m an toàn tuyt i Hi ngh APEC ch trn vn khi Tun l cp cao APEC 2017 t chc ti à
Nng thành công tt p. Vi s tham gia cua hn 20 nguyên thu quôc gia cac nên kinh tê thanh viên APEC va
phu nhân, phu quân; 42 Bô trng ngoai giao, kinh tê, các trng oan ai diên cho cac Tô chc quôc tê va
khoang 10.000 ai biêu (doanh nghiêp, phong viên….), bên canh công tac am bao an ninh, y tê thì công
tac am bao TTATGT, on, dân oan, iêu tit giao thông t sân bay vê cac ia iêm lu tru cung nh i va ên các ia
iêm tô chc hoat ông cua Tuân lê câp cao ti à Nng là mt vinh d nhng cng t ra nhiu áp lc mà lc lng cnh sát
giao thông phi hoàn thành vi quyt tâm cao nht.
Tp trung cao cho Tun l cp cao APEC 2017 ti à Nng
chun b cho s kin quan trng này, mi k hoch và phng án giúp giao thông c thông sut, an toàn ã c Cc Cnh
sát giao thông phi hp vi Công an TP à Nng và lc lng CSGT c nc trin khai thc hin. Hàng chc xe ô tô, hàng
trm xe mô tô và cán b, chin s ã c trng dng tham gia phc v tun l cp cao APEC 2017 ti à Nng.
Phó th tng Chính ph Phm Bình Minh kim tra công tác phc v Tun l cp cao APEC
Lc lng CSGT t chc tp hun quy trình ón dn các oàn, iu tit bo m ATGT và tin hành l ra quân bo m TTATGT
phc v tun l cp cao APEC vào 15/10/2017.
li n tng p, s hài lòng ca các oàn nguyên th và bn bè quc t tham d hi ngh cp cao là thc o chính xác nht
cho tt c n lc ca CSGT trong công tác bo m TTATGT ti Hi ngh Cp cao Din àn Hp tác Kinh t châu Á - Thái
Bình Dng (APEC) 2017. Hình nh lc lng CSGT vi "sc nng trên nhng tuyn ng" ã ghi du n p, góp phn trong
tin trình xây dng hình nh v th ca Vit Nam trên trng quc t.
Theo "Cng thông tin in t Cc Cnh sát giao thông"

