
Hội Nông dân xã Hàm Trí phối hợp tổ chức lễ ra mắt  
Mô hình “Tổ tự phòng, tự quản. Tự bảo vệ an ninh trật tự” thôn Phú Hoà. 

 

Chiều ngày 29/12/2022, Hội Nông dân xã Hàm Trí phối hợp Ban Công 

an xã, tổ chức buổi lễ ra mắt Mô hình “Tổ tự phòng, tự quản. Tự bảo vệ an ninh 

trật tự” thôn Phú Hoà .  

Về tham dự có đồng chí Lê Quang Phúc - Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí 

Thông Văn Trinh - Phó Bí thư Đảng uỷ xã; đồng chí Trần Văn Luỹ - Chủ tịch 

Hội Nông dân xã; đồng chí thượng uý Nguyễn Anh Phương - Phó Trưởng Công 

an xã và các đồng chí đại diện UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội; 

Chi bộ, Ban điều hành thôn Phú Hoà; chi hội trưởng, chi hội phó Nông Dân 

thôn Phú Hoà và các thành viên “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, về an ninh 

trật tự” thôn Phú Hoà . 

Tại buổi lễ ra mắt Mô hình, đồng chí Thông Văn Trinh - Phó Bí thư Đảng 

ủy xã chỉ đạo và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, dự báo tình hình về an ninh 

trật tự diễn biến phức tạp, là nhiệm vụ hết sức nặng nề, phong trào toàn dân bảo 



vệ ANTQ được 

xác định vừa là 

mục tiêu, vừa 

là giải pháp rất 

quan trọng để 

giữ vững 

ANTT. Do đó, 

Hội nông dân 

xã và Lực 

lượng công an 

xã tiếp tục làm 

tốt vai trò tham 

mưu cho cấp 

ủy, chính 

quyền để chỉ 

đạo “Tổ tự 

phòng, tự quản, 

tự bảo vệ về an 

ninh trật 

tự” triển khai có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội làm điểm tựa vững chắc cho phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ có hiệu quả 

cho phát triển kinh tế - xã hội, tại địa phương. 

 Việc xây dựng và ra mắt mô hình “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, về 

an ninh trật tự”  là một mô hình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thôn Phú Hòa nói riêng và xã 

Hàm Trí nói chung. Thông qua mô hình này nhằm tuyên truyền, vận động hội 

viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước đảm bảo ANTT, không có con em vi phạm pháp luật và các 

tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm 

hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công 

tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê 

hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn./. 
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