Chiu 4-2, Thng tng Nguyn Vn Sn- Th trng B Công an (CA) ã làm vic vi CATP à Nng v công tác m bo ANTT
dp Tt Nguyên án Tân Su 2021.
Thng tng Nguyn Vn Sn phát biu ti bui làm vic vi CATP à Nng.
Báo cáo kt qu công tác trong thi gian qua, i tá Trn ình Chung- Thành y viên, Phó Giám c CATP cho bit,
tình hình an ninh chính tr trên a bàn TP c gi vng, các loi ti phm c kim ch, y lùi. C th, CATP ã kim tra, x lý
nghiêm các hành vi nhp cnh trái phép, t chc môi gii cho ngi khác nhp cnh, li Vit Nam trái phép. Qua ó ã
phát hin, x lý 17 i tng là ngi nc ngoài vi phm. V ti phm hình s, CATP ã phát hin 75 v, ã iu tra làm rõ 46 v/79
i tng, trong ó có 2 v rt nghiêm trng và c bit nghiêm trng làm cht 2 ngi.
V ti phm ma túy, CATP ã phát hin, bt gi 37 v/46 i tng. in hình nht ngày 28-1 va qua, CAQ Sn Trà ã phá
chuyên án thu gi s lng ma túy ln nht t trc n nay trên a bàn TP vi 3,5kg ma túy á, 1.510 viên thuc lc, 330
viên hng phin. Ngoài ra, CATP cng phát hin 39 v vi phm pháp lut v kinh t, tm gi hàng hóa vi phm c tính
tng giá tr gn 100 t ng. Lc lng CSGT ã x pht hn 7,7 ngàn trng hp vi phm vi tng s tin 4,5 t ng, tc giy phép lái
xe 538 trng hp.
Thng tng Nguyn Vn Sn trao quà chúc mng nm mi 2021 cho CATP à Nng.
Trong công tác phòng chng dch Covid-19, CATP m bo ANTT quá trình vn chuyn công dân nhp cnh t sân
bay v các c s cách ly, m bo ANTT ti các c s cách ly nht là i vi ngi nhp cnh trái phép. Song song vi ó,
CATP cng tng cng tun tra, kim soát trên các tuyn quc l, tuyn giao thông chính trên a bàn qua ó ã phát hin
3 v vi 15 ngi Trung Quc nhp cnh trái phép. CATP cng ch o CA a phng trong ó Cnh sát khu vc làm nòng ct
t chc rà soát tng nhà, tng t dân ph, khu ph vi phng châm "i tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng trng hp" lp danh
sách qun lý cht ch toàn b ngi nc ngoài, công dân Vit Nam ang c trú trên a bàn. Qua ó, ã lp danh sách, phi
hp vi lc lng y t ly mu xét nghim vi 253/253 trng hp ngi v t vùng dch Hi Dng và Qung Ninh.
Thng tng Nguyn Vn Sn cho bit, nm 2020 trong bi cnh i dch ht sc khc nghit, các tnh min Trung còn liên tip
chu thit hi nng n bi thiên tai, song lc lng CATP nói riêng, CAND c nc nói chung ã thc hin thng li xut sc
nhim v chính tr ca mình. c bit, trong thi im nh dch t 2 à Nng, lc lng CATP luôn xung kích trên tuyn u, tng
bc n nh tâm lý hoang mang ca ngi dân, to s tin tng cho nhân dân. Song song vi nhim v phòng chng i
dch, CATP còn phát hin, u tranh, x lý hiu qu nhiu v vic, góp phn m bo ANTT, cuc sng an toàn cho ngi
dân. Thay mt ng y CAT., lãnh o B CA, Thng tng Nguyn Vn Sn biu dng nhng thành tích mang m du n n lc,
kiên trì, bn b vi tinh thn trách nhim cao ca CATP.
Lãnh o CATP à Nng chúc mng Th trng Nguyn Vn Sn c Ch tch nc phong quân hàm Thng tng.
Thng tng Nguyn Vn Sn nói, nhim v t ra trc mt vi CATP phi m bo an toàn tuyt i v ANTT trong dp Tt c truyn
ca dân tc. Nu c nc nhim v kép là va chng dch va phát trin kinh t thì nhim v kép ca lc lng CA va m bo
ANTT va phòng chng dch Covid tt. Do vy, Th trng ngh CATP cn tp trung cho công tác phòng chng dch
vi tinh thn ch ng, linh hot, trú trng n các v trí nhy cm. Chng hn nh tuyn ng bin, nguy c nhp cnh trái phép,
tr v t nc có dch rt ln. Tng t là các tuyn ng b, cn tng cng kim soát cht, không tình trng ngi nhp cnh trái
phép, i xuyên Vit qua nhiu tnh thành nh mt s v vic phát hin thi gian va qua. Bình thng nhim v m bo ANTT
ã rt nng n, nay phi chia thêm lc lng phòng chng dch, khó khn càng tng. Vì th, Th trng yêu cu mi CBCS cn
phát huy tinh thn trách nhim, n lc cng hin hoàn thành tt nhim v.
"Tt c truyn là dp oàn viên, có ý ngha thiêng liêng vi mi gia ình, vì th ngi dân càng yêu cu cao hn s yên
bình. Nhng vi s n lc ca toàn lc lng CATP, tôi tin rng CATP s hoàn thành xut sc nhim v ca mình. Làm sao ó
trong iu kin dch bnh, không khí ón Tt dù không c ci m, vui v thì tâm lý yên tâm ca ngi dân cng phi c m
bo. Ngi dân rt mong mun, k vng hot ng ca lc lng CATP thc s là ch da, nim tin ca mình", Thng tng Nguyn
Vn Sn nhn mnh.
Thng tng Nguyn Vn Sn trao tng 50 triu ng cho Qu khuyn hc xã Hòa Tin.
Trc ó, sáng 4-2, Thng tng Nguyn Vn Sn cng ã làm vic vi CAX Hòa Tin, H. Hòa Vang. Ti ây, Thng tng
Nguyn Vn Sn cho bit, thc hin ch trng chung ca B CA, Ban Giám c CATP ã a v CAX Hòa Tin hn 15 ng chí
công an chính quy, ây là thun li không phi CAX nào cng có c. Mc dù ch , ni làm vic hin còn khó khn,
nhng ti ây CATP ã có phng án gii quyt. Tuy nhiên, Thng tng Nguyn Vn Sn nhn mnh, dù có thun li hay khó
khn thì CAX Hòa Tin cng phi n lc hoàn thành tt nhim v, gi bình yên cuc sng cho nhân dân. Lng nghe, gii
quyt kp thi nhng nguyn vng chính áng ca ngi dân.

Theo Thng tng Nguyn Vn Sn, nông thôn hin nay t nn xã hi và nhng vn phc tp v ANTT vn tn ti khá nhiu. S
có mt ca CA chính quy bc u khin ngi dân yên tâm. Nhng vn quan trng là CAX có thc s ngi dân gi gm nim
tin lâu dài cho mình hay không? iu này ph thuc vào chính kt qu hot ng ca lc lng CAX. Thng tng Nguyn Vn
Sn mong mun CAX Hòa Tin ch ng phi hp vi mt trn, các oàn th và vn lên thc hin tt nhim v m bo ANTT ca
mình, trc mt là trong dp Tt này.
Nhân dp này, Thng tng Nguyn Vn Sn ã trao tng s tin 50 triu ng ng h Qu khuyn hc ca xã Hòa Tin.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

