Ngày 03/6/2021, B trng Tô Lâm có Th khen gi Công an các n v, a phng v nhng kt qu, thành tích và s n lc
ca toàn th cán b, chin s lc lng Công an nhân dân (CAND) trong công tác bo m an ninh, trt t (ANTT), u
tranh phòng, chng ti phm và phòng, chng dch Covid-19 trong thi gian qua.
Ni dung th khen nêu rõ: Trong nhng ngày gn ây, mc dù trong iu kin khó khn, tình hình dch Covid-19 din
bin rt phc tp ti nhiu a phng, cùng vi thi tit rt nng nóng nhng toàn th cán b, chin s CAND ã nêu cao tinh
thn trách nhim trc ng, Nhà nc và nhân dân, tn ty vi công vic, không qun ngi khó khn, gian kh, n lc phn u
hoàn thành xut sc mi nhim v c giao, li nhng du n sâu m, hình nh p trong lòng nhân dân, c th nh: Nhng
cán b, chin s Cnh sát giao thông phi cng mình gia nng nóng hn 40°C trên mt ng duy trì trt t, an toàn giao
thông, trt t ô th; lc lng Cnh sát c ng, Cnh sát bo v phi ngày êm duy trì tun tra bo m ANTT, phòng chng ti
phm, bo v an toàn các mc tiêu quan trng v chính tr, kinh t, vn hóa, xã hi di tri nng nóng; lc lng Cnh sát
phòng cháy, cha cháy phi thng trc hng dn ngi dân, doanh nghip nêu cao cnh giác, ý thc phòng chng
cháy, n, nht là cháy rng trong mùa nng nóng, hanh khô, ng thi trc tip t chc cha cháy và cu nn, cu h; lc lng
Công an c s, Công an xã, phng, th trn phi thng trc 24/24 gi thc hin nhim v bo v ANTT, trc tip tham gia
tuyn u phòng, chng dch Covid-19, phi hp vi các lc lng tun tra, kim soát biên gii, nht là lc lng Công an các
xã biên gii, ng thi tích cc xây dng C s d liu quc gia v dân c và sn xut, cp, qun lý Cn cc công dân; các lc
lng khác u hoàn thành tt nhim v c giao. Ngoài ra, nhiu cán b, chin s CAND ã tích cc tham gia phong trào
hin máu tình nguyn vi ngha c cao p "Mi git máu cho i, mt cuc i li" và kp thi cu ngi b ui nc. Trong ó, nhiu
cán b, chin s Công an mc dù phi cng mình tham gia phòng, chng dch, song vn tình nguyn hin máu khn
cp cu ngi, in hình nh: ng chí Thng úy Nam Duy, Phó trng Công an xã Hu Sn, huyn Sn ng, tnh Bc Giang;
ng chí Thng úy Lê Bá T, cán b D4-E26, B T lnh Cnh sát c ng; ng chí Thng s Vi Th Tho, cán b i Cnh sát qun
lý hành chính v trt t xã hi, Công an huyn Sn ng, tnh Bc Giang... ã tình nguyn hin máu cu 03 cháu bé trong
vùng phong ta phòng, chng dch Covid-19. Trong quá trình thc thi nhim v, nhiu cán b, chin s Công an ã
kp thi, nhanh trí t chc cu ngi b ui nc, nh: ng chí Thng úy c Lu, cán b i Cnh sát iu tra ti phm v ma túy và
ng chí Trung úy Lê Quc Khánh, cán b Công an phng Thy Khuê, Công an qun Tây H, TP. Hà Ni ã kp thi cu
ngi ui nc H Tây; ng chí i úy Phm Ngc Thng, Phó trng Công an xã Hi Ninh, huyn Qung Ninh, tnh Qung
Bình; ng chí Thiu úy Trn Minh Châu, cán b i An ninh, Công an th xã La Gi, tnh Bình Thun... ã kp thi cu ngi
b ui nc. ây là nhng hành ng, vic làm th hin rõ nét v phm cht cách mng ca ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì
nhân dân phc v, c bit là ý chí quyt tâm, tinh thn chin u bn b và lòng trung thành tuyt i ca lc lng CAND i vi
T quc, vi ng, Nhà nc và nhân dân.
Thay mt ng y Công an Trung ng, lãnh o B Công an, B trng Tô Lâm ghi nhn, ánh giá cao và biu dng v
nhng kt qu, thành tích và s n lc ca toàn th cán b, chin s lc lng CAND trong công tác bo m ANTT, u tranh
phòng, chng ti phm và phòng, chng dch Covid-19 trong thi gian qua.
B trng Tô Lâm ngh Th trng Công an các n v, a phng kp thi quan tâm ng viên, khen ngi và có hình thc
chm sóc, bo m sc khe cho cán b, chin s CAND các ng chí yên tâm, vng vàng và tích cc hn na trong quá
trình thc thi nhim v bo m ANTT, u tranh phòng, chng ti phm, tham gia phòng, chng Covid- 19, vì cuc sng
bình yên và hnh phúc ca nhân dân./.
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