hoàn thành vic thu nhn 50 triu h s cp Cn cc công dân (CCCD) trc 1 tháng so vi mc tiêu t ra là nh vào
nhng n lc, s quyt tâm rt ln ca toàn lc lng Công an nhân dân. Ti à Nng, mi cán b chin s (CBCS) Công an ã
gác li nim hnh phúc riêng lao vào công vic, chy ua vi thi gian sm nht có th phc v li ích ca nhân dân. Mt
chin dch thn tc, quyt lit, hiu qu nhng cng y nhân vn.
Cán b chin s CAQ Hi Châu cp cn cc công dân ti nhà cho bà Trn Th Hoàng Yn.
Tui tác ã cao cùng vi vic hai ln b tai bin và mt ln phi m tim khin cho bà Trn Th Hoàng Yn (trú P. Hòa Cng
Bc, Q. Hi Châu) không th i li c. Trong t cp CCCD lu ng ti a phng va qua, bà Yn không th trc tip n làm. Bit c
thông tin v trng hp ca bà Yn, i Cnh sát QLHC v TTXH CAQ Hi Châu ã n tn nhà làm th tc cp CCCD cho bà.
Bà Trn Th Hoàng Yn xúc ng nói: "Tôi nay ln tui thêm vào hai ln b tai bin khin cho tay không th iu khin c
nh ý mun, vân tay cng mt i nhiu nhng các chin s tht s rt tn tình, chu áo khin cho tôi cm thy rt xúc ng. Cm
n các chin s Công an rt nhiu".
Có l tâm trng ca bà Yn chính là tâm trng ca ông Nguyn Tú, trú P. M An, Q. Ng Hành Sn ã c i Cnh sát
QLHC v TTXH CAQ Ng Hành Sn n tn nhà làm th tc cp CCCD cách ây không lâu. Theo ông Nguyn Tú chia
s, ch trng n nhà làm h s cp CCCD cho nhng ngi ln tui không th i li nh ông tht s rt nhân vn. Lúc có ch trng
làm h s cp CCCD ti a phng, con cái trong gia ình ông cng ã n ti các im làm CCCD làm h s nhng ông thì
không th n c vì sc khe và i li rt khó khn. Khi c CBCS Công an n tn nhà giúp cho v chng ông, ông rt cm
ng v tinh thn vì nhân dân phc v ca các chin s.
Theo Thng úy Nguyn Vn T, cán b i Cnh sát QLHC v TTXH CAQ Hi Châu, s lng ngi già yu, bnh tt cha c cp
CCCD trên a bàn Hi Châu rt ln. Vi mc tiêu 100% ngi dân c cp th CCCD, n v ã phi hp cùng lc lng Cnh sát
khu vc các n v lên danh sách, kho sát s lng ngi già yu, bnh tt n tn nhà làm h s cp CCCD. c bit, thc hin tt
công tác phòng, chng dch, mi CBCS thc hin tt phng châm "5K". "Khi n tn nhà làm h s cp CCCD cho ngi
dân khin cho CBCS chúng tôi hiu thêm v hoàn cnh ca ngi dân. Có mt s trng hp bnh nng làm h s cng phi
mt hàng gi ng h nhng vi quyt tâm mi ngi dân trên a bàn Hi Châu u c cp th cn cc thì chúng tôi quyt tâm
hoàn thành tt nhim v c giao", Thng úy Nguyn Vn T tri lòng.
Trong tng hoàn cnh, bng nhng cách khác nhau, nhng chin s Công an luôn làm tròn trách nhim, n lc, tn
tâm phc v nhân dân.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

