Sáng 19-8, Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh ã n thm, chúc mng lc lng CATP à Nng nhân k nim 76 nm
Ngày truyn thng Công an nhân dân (CAND).
Thay mt lãnh o TP, Ch tch thành ph Lê Trung Chinh chúc mng Ban giám c, tp th CBCS nhân ngày truyn thng v
vang ca lc lng CAND nói chung, CATP à Nng nói riêng, ng thi khng nh: Tri qua các thi k lch s, lc lng CATP luôn
làm tt vai trò nòng ct, xung kích trên mt trn u tranh bo m ANTT, bo v ng, bo v ch , vì s bình yên ca t nc và cuc
sng hnh phúc ca nhân dân. Trong bt k tình hung nào, Lc lng CA luôn ch ng nm chc tình hình, tham mu cho TP,
các cp y, chính quyn nhng ch trng, quyt sách có ý ngha chin lc v bo v an ninh, li ích quc gia, góp phn gi vng n nh
chính tr, to môi trng hòa bình, thun li phát trin KT-XH ca t nc và TP. Cùng vi ó, u tranh làm tht bi các âm mu, th
on chng phá ng, Nhà nc, các hot ng gây ri ANTT ca các th lc thù ch, phn ng, khng b; bo v an toàn tuyt i các s kin
chính tr, i ngoi ca ng, Nhà nc và TP.
Ch tch thành ph tng lng hoa chúc mng lc lng CATP nhân ngày truyn thng
Trên lnh vc phòng chng ti phm, bo m TTATXH, lc lng CA ã trin khai toàn din các mt công tác, tn công, trn áp các
loi ti phm, nht là ti phm có t chc, bng nhóm; tích cc iu tra, khám phá nhiu v trng án, chuyên án, góp phn tích cc
vào cuc u tranh phòng, chng ti phm trong tình hình mi.
c bit, Ch tch thành ph biu dng lc lng CA thi gian qua ã quyt lit thc hin các gii pháp, phng án trong công tác phòng,
chng dch Covid-19, nht là ti các "im nóng" cách ly, cht chn phòng chng dch. Vi phng châm "chng dch nh chng
gic", lc lng CA ã cùng các cp ngành, a phng tham gia truy vt ngi b lây nhim, nghi lây nhim, xut lên phng án cách
ly, gin cách xã hi nhm ngn chn dch bnh lây lan, góp phn cùng c nc va phòng chng dch hiu qu, va phát trin KTXH.
Thi gian ti, Ch tch Lê Trung Chinh mong rng, trong bt k hoàn cnh nào, lc lng CATP luôn sn sàng nhn và hoàn
thành nhim v c giao; ht lòng phc v ng, phc v T quc, phc v Nhân dân, "ch bit còn ng là còn mình", luôn vt qua
muôn vàn khó khn, gian kh; dng cm chin u, hy sinh, hoàn thành tt nhim v bo v ANQG, TTATXH và cuc sng bình
yên, hnh phúc ca nhân dân. Quá trình công tác, luôn n lc lp nhiu chin công xut sc, tô thm thêm lá c truyn thng ca
CAND Vit Nam anh hùng, xng áng là lc lng v trang cách mng trng yu, tin cy, tuyt i trung thành ca ng, Nhà nc và
Nhân dân.
Thay mt Ban Giám c, tp th CBCS CA toàn TP, Thiu tng V Xuân Viên, y viên Ban Thng v Thành y, Bí th ng y,
Giám c CATP cm n lãnh o TP cng nh cá nhân Ch tch Lê Trung Chinh ã quan tâm, giành thi gian n chúc mng, ng
viên CBCS CATP nhân ngày truyn thng ca lc lng. Tip thu nhng li cn dn, ng viên ca lãnh o TP, Thiu tng V Xuân
Viên ha s cùng tp th CBCS trong bt k hoàn cnh nào cng vt khó, dn ht trí lc m bo tt tình hình ANTT, góp phn quan
trng cho s nghip phát trin KT-XH ca TP. c bit trong trong bi cnh khó khn do tình hình dch bnh din bin phc tp, khó
lng, Thiu tng V Xuân Viên ha vi Ch tch TP s cùng ban giám c CATP phát huy tinh thn trách nhim cao nht, t ó lãnh
ch o CA các n v, a phng vt mi khó khn thách thc, dc toàn sc, toàn lc cùng thành ph thc hin tt "nhim v kép", va
phòng chng hiu qu dch bnh, va m bo tt ANTT, góp phn thúc y s phát trin KT-XH.
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