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Tip tc các hot ng ca Nm APEC 2017, ngày 18/10/2017, ti Ph Ch tch, Ch tch nc Trn i Quang ã có bui làm vic
vi B Công an, B Quc phòng và các c quan liên quan v công tác bo m an ninh, an toàn Tun l Cp cao APEC
2017.
Ti bui làm vic, Thng tng Bùi Vn Nam, y viên Trung ng ng, Th trng B Công an cùng lãnh o các n v ca B Công an,
B Quc phòng ã báo cáo vi Ch tch nc Trn i Quang v kt qu các mt công tác bo m tuyt i an ninh, an toàn các s kin
ca Nm APEC 2017, trong ó có s kin trng tâm là Tun l Cp cao APEC ln th 25 vào u tháng 11 sp ti.
Theo ó, t cui nm 2016 n nay, lc lng Công an, Quân i ã phi hp cht ch vi các tiu ban trong y ban Quc gia APEC
2017, Ban Th ký APEC, các b, ngành, a phng liên quan xây dng, trin khai hàng trm k hoch, phng án bo m tuyt i
an ninh, an toàn 06 hi ngh Quan chc cao cp (SOM), 06 hi ngh cp B trng, hàng trm cuc hp, tip xúc song phng c t
chc ti 08 a phng. B Công an, B Quc phòng cng ã lên k hoch các phng án v trt t, an toàn giao thông, bo m an
ninh, trt t; i phó vi âm mu, hot ng khng b, phá hoi… Tun l Cp cao APEC 2017 din ra tuyt i an ninh, an toàn.

Ch tch nc Trn i Quang phát biu ti bui làm vic.
Sau khi nghe mt s ý kin óng góp ca lãnh o Vn phòng Ch tch nc, B Ngoi giao, Ch tch nc Trn i Quang ghi nhn và
ánh giá cao nhng n lc, s ch ng ca B Công an, B Quc phòng trong công tác phi hp bo m tuyt i an ninh, an toàn các
s kin ca Nm APEC 2017. Ch tch nc nhn mnh, công tác bo m an ninh, trt t Tun l Cp cao ã c bn áp ng c yêu cu, mc
tiêu ra. Qua 02 t tin trm vào tháng 7 và tháng 10 ti à Nng, các oàn u ánh giá cao công tác chun b v t chc và an
ninh ca Vit Nam.
Ch tch nc Trn i Quang nêu rõ, Tun l Cp cao APEC ln th 25 s din ra ti thành ph à Nng t ngày 06 - 11/11, ây là s
kin quan trng nht ca Nm APEC 2017 vi s tham d ca nguyên th, trng oàn 21 nn kinh t thành viên, cp bo v mc cao
nht. Tun l Cp cao s có s tham d ca trên 10.000 i biu, hàng nghìn doanh nghip hàng u khu vc và trên th gii, cng nh
phóng viên các c quan truyn thông trong nc, quc t; nhiu s kin, hot ng din ra trong mt tun l trên phm vi a bàn rng, a
hình a dng…
bo m tuyt i an ninh, an toàn Tun l Cp cao APEC 2017, Ch tch nc Trn i Quang ngh B Công an, B Quc phòng, Tiu
ban An ninh - Y t và các b, ngành, a phng liên quan khn trng rà soát, b sung, hoàn thin các phng án, k hoch bo v
Tun l Cp cao APEC 2017 ti à Nng; trong ó có phng án d phòng và x lý tình hung phát sinh. ng thi, xây dng, hoàn
thin các phng án bo v các oàn cp cao tip xúc, thm song phng c à Nng, Qung Nam, Hà Ni, Thành ph H Chí Minh
và các a phng liên quan.
Ch tch nc yêu cu, phi t chc phi hp, hip ng tác chin cht ch gia lc lng Công an vi lc lng Quân i và các lc lng khác có
liên quan; phân công, phân cp c th, giao nhim v rõ ràng cho tng lc lng, không b ng, bt ng trong mi tình hung,
không xy ra khng b, phá hoi, không xy ra sai sót dù nh nht trong dp Tun l Cp cao APEC 2017.

Toàn cnh bui làm vic.
Tng cng các bin pháp bo m an ninh, trt t Tun l Cp cao APEC 2017, trong ó trng tâm là phòng, chng khng b, phá
hoi, bo v tuyt i an ninh, an toàn các nguyên th/trng oàn, b trng và các i biu tham d Tun l Cp cao. M các t tn công
truy quét, trn áp bn ti phm hình s, ti phm công ngh cao, ti phm có t chc hot ng theo kiu "xã hi en"... làm trong sch
các a bàn trng im, nht là thành ph à Nng và a bàn các tnh giáp ranh, Th ô Hà Ni, Thành ph H Chí Minh.
ng thi, tng cng qun lý c trú, v khí, vt liu n, công c h tr, qun lý các ngành ngh kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t.
Ch ng gii quyt các tình hung phc tp v an ninh, trt t ngay t u và ti c s. T chc tt công tác phòng, chng cháy, n ti các
a im din ra Tun l Cp cao. Xây dng, t chc ch huy, iu hành tt các phng án, k hoch bo m trt t, an toàn giao thông ni
din ra các s kin Tun l Cp cao, c bit là vic ón dn các oàn nguyên th, trng oàn.
Ch tch nc Trn i Quang ch o Tiu ban An ninh - Y t tip tc phi hp vi B Y t, y ban nhân dân thành ph à Nng và các c
quan liên quan tng cng công tác nm tình hình, kp thi phát hin x lý các yu t ri ro v an ninh môi trng, an ninh lng
thc, v sinh an toàn thc phm, nc ung, bo m ngun in, sn sàng x lý các s c môi trng, ch ng i phó có hiu qu vi âm mu,
hot ng khng b, phá hoi... i cùng vi ó là phi hp làm tt công tác y t, c bit là y t d phòng; chun b chu áo các c s vt cht
v y t ti à Nng, xây dng các phng án ng phó trong trng hp khn cp. Phi hp vi B Xây dng hoàn thành vic thm nh, kim
tra cht lng thi công các công trình ci to, sa cha, xây mi các công trình phc v Tuân l Cp cao bo m an ninh, an toàn.
B Công an tip tc phi hp vi lc lng An ninh, Cnh sát các nc trao i thông tin có liên quan n công tác bo m an ninh, an
toàn. Phi hp vi T chc Cnh sát hình s quc t và T chc Cnh sát hình s các nc ASEAN trin khai chin dch bo v t xa Tun
l Cp cao thông qua rà soát trên h thng d liu s i tng khng b, nghi khng b và truy nã quc t có bin pháp ngn chn kp
thi.

Ch tch nc Trn i Quang cùng các i biu d bui làm vic.
Trc mt s kin ngh, xut ca các lc lng làm công tác bo v an ninh, an toàn Nm APEC 2017, Ch tch nc Trn i Quang
bày t ng tình và ch o Vn phòng Ch tch nc thông báo y ban Quc gia APEC 2017 trin khai thc hin.
Theo "Cng thông tin in t B Công an"

