Mt bui tuyên truyn v an ninh trt t, trin khai mô hình "3 phòng" P. Hi Châu 1, Q. Hi Châu (TP à Nng), ông
Hunh Vn Mnh- T trng t dân ph s 5 tay bt mt mng vi i úy Nguyn Ngc Sáng (34 tui)- Phó trng CAP. Ông Mnh
nói: "Anh y vn là Cnh sát khu vc t chúng tôi. Tính cách làm gì cng nhanh chóng, quyt lit nhng cng rt vui
v và gn gi nên bà con ai cng quý mn. Tuy anh ã chuyn v trí công tác mi nhng ai cng nh n anh, ngi chin s
công an gn dân, sát dân, i dân nh, dân thng".

i úy Nguyn Ngc Sáng cùng ng i chnh sa, hoàn thin cho cun cm nang v mô hình "3 phòng".
Không ch ông Mnh, nhiu ngi dân khác khi thy i úy Sáng v d bui phát ng cng n thm hi sc khe, ng viên anh,
thân thit nh ngi con i xa tr v quê hng. c bit, i úy Nguyn Ngc Sáng ã có 3 nm gn bó vi khu vc I, gm các t
dân ph t 1 n 5 ca P. Hi Châu 1. Tip qun a bàn t nm 2016, anh ã phát huy tt vai trò, tng bc trin khai nhiu bin
pháp m bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi ti khu vc. Vi s nng n, nhit tình ca mình, anh ã tng bc chuyn
hóa a bàn, làm tt công tác tham mu cho lãnh o và phi hp tt cp y chi b, ban iu hành t dân ph, lc lng nòng
ct khu dân c tham gia t giác ti phm, nâng cao hiu qu các mô hình, phong trào Toàn dân tham gia bo v an
ninh T quc có nhiu khi sc rõ ràng.
Chia s v cách làm, i úy Sáng cho bit, trc ht phi tìm hiu k và nm chc c im tình hình a bàn mình ph trách.
Ngoài kênh thông tin là bí th chi b và t trng, anh ã ch ng tham mu lp t 5 hp th t giác ti phm. Kt qu ã nm c
143 tin, trong ó có 57 tin có giá tr, giúp iu tra làm rõ 1 i tng trm cp xe máy và a 11 lt i tng i cai nghin bt
buc. Bên cnh ó, các ch trng, chính sách mi liên quan n an ninh trt t cng c anh ch ng biên son, dán ti bng
thông tin khu dân c ông o ngi dân theo dõi và thc hin. Nh làm tt công tác nm tình hình mà vào tháng 112019, anh ã phát hin i tng XuYuan, quc tch Trung Quc có nhiu biu hin nghi vn. Qua trao i nghip v, anh bit
ây là i tng truy nã ang ln trn nên tin hành bt gi.
i úy Nguyn Ngc Sáng còn c mi ngi t bit hiu thân thng là "ngi v ích sm". Bi bt k nhim v nào c giao, anh
luôn là mt trong nhng ngi hoàn thành sm nht phn vic ca mình. Anh k, thi im trin khai d án C s d liu quc
gia v dân c, Cnh sát khu vc c yêu cu thu thp thông tin v dân c. Kt qu, anh hoàn thành nhim v trc thi hn gn
1 tháng, t hn 97% tng s nhân khu, s còn li không có mt a phng. Anh cng ã linh hot, vn ng 100% h dân ti
khu vc trang b bình cha cháy xách tay, vt ch tiêu phng a ra. c bit, anh còn vn ng ngi dân lp t camera an
ninh ti tt c các kit hm, nâng s mt camera ti a bàn mình ph trách hn 370 camera. "Vic gì khó thì mình c gng
nhiu hn. Vic phc tp thì mình dành nhiu thi gian nghiên cu hn", i úy Sáng quan nim.
Vi nhng c gng không ngng ngh trong công vic, nm 2020 anh c b nhim chc v Phó trng CAP. c phân công
ph trách mng xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc, anh ã ch ng tìm tòi thông tin thit k và in n
quyn cm nang tuyên truyn v mô hình "3 phòng". Cun cm nang dày hn 20 trang vi các ni dung v phòng
chng ti phm, phòng cháy cha cháy và phòng chng t nn xã hi. c trình bày khoa hc, hình nh sinh ng, cun
cm nang do i úy Nguyn Ngc Sáng làm c lãnh o ánh giá rt cao. ây cng là cun cm nang u tiên trên toàn a
bàn Q. Hi Châu c u t bài bn v c ni dung ln hình thc. "Cun cm nang này là thành qu ca quá trình va sáng
kin, va phát kin. Lúc tìm tòi, tôi ã phát hin c nhiu ni dung hay và hình nh biu trng n tng nên ã kt hp, lng

ghép linh hot, hp lý bt mt và giúp ngi dân c d hiu, d tip thu", i úy Sáng nói.
i úy Bùi Thanh Xuân- Trng CAP Hi Châu 1 nhn xét: "ng chí Sáng là ch huy c tôi luyn và i lên t c s. Trong
công vic rt nhanh nhn, quyt lit, c anh em ng i tín nhim cao. Bên cnh ó, anh còn là th lnh thanh niên nhit
huyt vi phong trào oàn. Hng nm, i úy Sáng u tham mu, vn ng t chc các chuyn tình nguyn n vi vùng núi,
giúp bà con khó khn".
4 nm lin t danh hiu "Chin s thi ua" cùng nhiu Bng khen, Giy khen ca các cp là ghi nhn xng áng dành cho
c gng không mt mi ca i úy Nguyn Ngc Sáng. Nhng hn ht, s ghi nhn, tình cm trân trng ca nhân dân dành
cho anh mi là phn thng quý giá nht, p nht. Hy vng bng sc tr và kinh nghim, anh s tip tc em ht tài trí ca
mình phc v nhân dân, vì s nghip bình yên cuc sng.
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