Ti ngày 18/3/2019, UBMTTQVN phng An Hi ông (qun Sn Trà) phi hp vi UBND phng t chc phát ng im 2 phong trào “Toàn
dân bo v an ninh T quc”, “Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa” gn vi cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi,
ô th vn minh” và thc hin Chng trình “Thành ph 4 an”nm 2019 ti khu vc An C 2.
Ông Trn Xuân Dng –Qun y viên, Phó Ch tch y ban MTTQ Vit Nam qun; Trung tá Nguyn Th Nh Hà – i phó i phong trào Công an qun
và Bà Võ Th Phng – Trng phòng vn hóa qun ã v d bui phát ng.

Ông H Vn Nam – Cnh sát khu vc báo cáo viên ti bui phát ng

Ti bui phát ng, Bà Nguyn Th Hng – Trng ban công tác Mt trn 2A phát ng các phong trào vi nhng ni dung c th nh: tip tc trin khai xây
dng và phát ng 2 phong trào gn vi mô hình “Mt xây – Hai chng – Ba phòng”; ni dung Chng trình “Thành ph 4 an”; oàn kt xây dng i
sng kinh t n nh và tng bc phát trin, chung sc xây dng ô th vn minh; xây dng i sng vn hóa tinh thn lành mnh, thc hin k hoch hóa gia
ình; xây dng môi trng cnh quan sch p; chp hành tt ch trng, ng li ca ng và Nhà nc; giúp nhau trong cuc sng.

Quan cnh bui phát ng

Ông H Vn Nam – Cnh sát khu vc cng ã thông báo n bà con nhân dân tình hình an ninh trt t trong thi gian qua ti a phng. Qua ó, vn
ng bà con nhân dân nói không vi t nn xã hi, nói không vi bo lc gia ình, vi phm an ninh trt t, chp hành tt lut giao thông; nêu cao tinh
thn cnh giác, kp thi t giác ti phm góp phn gi vng an ninh chính tr, trt t xã hi trên a bàn phng.
i din các gia ình ti khu dân c lên ký cam kt thc hin nhng ni dung liên quan n bui phát ng.
Kim Chi

