Sáng ngày 14 tháng 8 nm 2019, Công an qun Sn Trà phi hp vi UBND phng An Hi ông t chc i thoi
vi t trng dân ph v công tác m bo an ninh trt t. V d có ng chí Thng tá Trn Tin Dng - Phó Trng Công
an Qun cùng i din lãnh o các i nghip v Công an qun Sn Trà; i din ng y, HND, UBND, UBMT và
Công an phng; 52 t trng t dân ph trên a bàn phng. ng ch trì bui gp mt và i thoi là ng chí Thng tá Trn
Tin Dng - Phó Trng Công an Qun và ông Võ Xuân Nhân – Ch tch UBND phng.

Ti hi ngh, có 13 ý kin ca các T trng dân ph trao i mt s ni dung v công tác m bo an ninh trt t trên a
bàn phng; công tác phi hp gia Cnh sát khu vc và T trng dân ph trong thc hin nhim v; vic qun lý tm
trú, tm vng i vi ngi nc ngoài; x lý tình trng u xe sai quy nh và kinh doanh ln chim lòng l ng; theo dõi,
giúp và qun lý các i tng tái hòa nhp cng ng…

ây là dp hai bên trao i, chia s các thông tin v tình hình ANTT trên a bàn phng và cùng nhau tháo g
nhng vng mc, bt cp, tn ti hn ch trong quá trình thc hin nhim v ca mi bên. Hi ngh giúp lãnh o Công
an qun và UBND phng nm bt c tình hình cng nh nhng khó khn, vng mc nh hng ch o công tác m bo
an ninh trt t trong thi gian n t hiu qu cao hn./.
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