Sau khi ra i, lc lng Cnh sát chng ti phm cp git và các t 911 ã gii quyt c yêu cu thc tin ca công tác m bo
an ninh, trt t ti thành ph, c chính quyn và nhân dân ng h.

T 911 ca Công an Thành ph à Nng. (Ngun: moitruongvadothi.vn)
Trong thi gian ti, Công an thành ph à Nng tng cng ra quân thc hin K hoch 911 nhm bo v an ninh trt t
trong thi gian din ra i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng (t ngày 25/1 n ngày 2/2) và các hot ng vui Xuân,
ón Tt Nguyên án Tân Su 2021 ca nhân dân trên a bàn thành ph.
ây là mt trong nhng nhim v trng tâm c nêu ra ti Hi ngh tng kt 10 nm thành lp lc lng Cnh sát chng ti
phm cp git và s kt 2 nm thc hin K hoch 911 v t chc lc lng tun tra, cht chn kim soát an ninh trt t trên a
bàn, c Công an thành ph à Nng t chc ngày 20/1.
Theo i tá Trn ình Chung, Phó Giám c Công an thành ph à Nng, sau khi ra i, lc lng Cnh sát chng ti phm
cp git và các t 911 ã gii quyt c nhng yêu cu thc tin ca công tác m bo an ninh trt t toàn thành ph, c
chính quyn và nhân dân ng h, ánh giá cao.
[Ch tch à Nng khen thng Ban chuyên án phá ng dây ánh bc]
Lc lng ã ch ng t chc tun tra, kim soát, khép kín a bàn, qua ó kp thi phát hin, ngn chn và x lý các hành
vi vi phm pháp lut. Tuy nhiên, bên cnh nhng kt qu t c, vn còn nhng hn ch, yu kém nht nh trong khi trin
khai k hoch.
Hi ngh ln này nhm tho lun, ánh giá sâu sc t các hot ng thc tin rút ra nhng u-nhc im, ch ra nhng
nguyên nhân, hn ch và nêu các bin pháp nâng cao hiu qu công tác trong thi gian ti.
Ti Hi ngh, nhiu tham lun, kin ngh ã c các lc lng 911, Công an các qun, huyn nêu ra nh: Cn trang b
thêm áo giáp, èn pin, b àm cho lc lng 911; b trí lc lng quay phim, chp hình có bng chng v nhng i tng
chng i; ngoài 3 t công tác sn có, tng cng, thành lp thêm các t 911 bao quát a bàn rng hn; phi hp cht
ch hn trong công tác bàn giao các i tng vi phm...
Theo thng kê ca Công an thành ph à Nng, sau 2 nm thc hin K hoch 911, các t 911 ã t chc cht chn, tun
tra, kim soát ti 505 v trí và 540 khu vc, a bàn.
Kt qu, các t 911 ã kim tra 24.761 lt ngi, phng tin giao thông có du hiu nghi vn; phát hin 95 v vi 124 i tng
có du hiu ti phm; phát hin 676 v vi 775 i tng vi phm v an ninh trt t; 1.668 v vi 1.668 i tng vi phm v trt t
an toàn giao thông./.

Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

