i mi phng pháp tuyên truyn, hng n ngi dân c tuyên truyn: c nghe, c thy, c s và c hng th...
trin khai hiu qu mô hình "3 phòng" ca UBND qun Hi Châu, ngoài trin khai Hi ngh tuyên truyn mc ích, ni
dung n các lc lng nòng ct, Công an phng Thun Phc còn t chc phát ng phong trào, din tp các phng án vây
bt ti phm. ng thi, trin khai lp t 500 bng tuyên truyn, công khai s in thoi ca Cnh sát khu vc, Ban Ch huy; in
300 túi xách "3 phòng" n nhân dân, bà con nhân dân ch ng phòng nga ti phm (trong ó có trm cp tài sn,
móc túi).
Món quà nh, mang thông ip "3 phòng" gm Phòng chng ti phm, Phòng cháy cha cháy, Phòng chng t nn
xã hi
Vi phng châm 4 ti ch (lc lng ti ch, phng tin ti ch, ch huy ti ch, hu cn ti ch).
Nhng chic túi i ch nh nhn, xinh xn c in nhng ni dung ngn gn nhc nh, tuyên truyn n ngi dân nâng cao ý thc
hn na trong công tác phòng nga ti phm và phòng chng cháy n.
Ý tng là vô hn: ni dung phong trào 3 phòng c trin khai sâu rng và n vi tng ngi dân, Công an phng ã thit k,
in 500 dng logo mang thông ip 3 phòng, dán lên các vt dng sinh hot hàng ngày mi ngi d dàng nhn bit và
thc hin phòng nga.
Món quà nh ca Công an phng Thun Phc cng là thông ip lan ta hãy là ngi dân có trách nhim hn vì s an
toàn ca cng ng và toàn xã hi.

Công an qun Hi Châu (Thun Phc)

