UBND P. Hi Châu 1, Q. Hi Châu (TP à Nng) ngày 25-11 t chc hi ngh trin khai "Xây dng thí im
Công an phng Hi Châu 1 thành n v in hình, kiu mu v an ninh trt t và vn minh ô th". Hi ngh có
s tham gia ca lãnh o phòng nghip v Công an TP, CAQ Hi Châu và Ban iu hành các khu dân
c trên a bàn.
Phng Hi Châu 1 trin khai, quán trit các ni dung Ngh quyt, K hoch v "Xây dng CAP Hi Châu 1
in hình, kiu mu v an ninh trt t và vn minh ô th".
Hi ngh ã quán trit Ngh quyt chuyên s 29-NQ/U ca ng y P. Hi Châu 1 v lãnh o nhim v "Xây
dng thí im CAP Hi Châu 1 thành n v in hình, kiu mu v an ninh trt t và vn minh ô th" và trin
khai K hoch 70/KH-UBND ca UBND phng v trin khai xây dng mô hình trên. Theo ó, chính
quyn, Mt trn, các oàn th, các chi y chi b c giao nhim v t chc ph bin, quán trit Ngh quyt và K
hoch trong toàn th cán b, ng viên và nhân dân thc hin hiu qu.
Ch tch UBND P. Hi Châu 1 Võ Trng Anh cho bit, cán b và nhân dân P. Hi Châu 1 vô cùng t
hào và vinh d khi là 1 trong 5 n v ca c nc c chn làm im trin khai mô hình. Vì th, ng y và
UBND phng c bit quan tâm công tác lãnh o, ch o trin khai nhim v c bit này. Cn c các tiêu
chí, CAP ã th ch hóa xây dng, trin khai các nhóm nhim v, trng tâm là nâng cao tính tiên
phong, gng mu ca cán b, chin s. ng thi, tuyên truyn n cán b, ng viên, các tng lp nhân dân
trên a bàn bit v ch trng này tích cc tham gia h tr xây dng CAP tr thành n v kiu mu theo quy
nh.
CAP Hi Châu 1 là mt trong 5 n v ca c nc c chn làm im trin khai mô hình "Công an phng in
hình, kiu mu v an ninh tr t và vn minh ô th" và là n v duy nht ti à Nng c la chn thc hin. Theo
yêu cu, áp ng là mô hình kiu mu thì phi phn u hoàn thành 22 tiêu chí theo 7 nhóm nhim v.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

