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Chiều ngày 19/8 tại Nhà văn hóa thôn Liêm Thái, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc xã Hồng Liêm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự ngày 
hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Nhân Đạo, Chủ tịch 
UBND xã, các thành viên BCĐ Phong trào xã, Ban Công an, đội dân phòng và đông đảo bà con nhân 
dân thôn Liêm Thái. 

 

Trong  năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào xã đã ban hành các văn bản và phối hợp các ngành, 

đoàn thể  tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: Mô hình 

phòng, chống ma túy tại thôn Liêm Thuận , mô hình Camera an ninh… giúp lực lượng Công an làm 

tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhờ 

đó, trong những năm qua trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp. 

Tại Ngày hội, UBND xã đã khen thưởng 2 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc”. 

Nhân dịp này, BCĐ Phong trào xã cũng đã trao tặng 41 xuất quà ( mỗi xuất trị giá 150.000đ, 
kinh phí vận động bằng nguồn xã hội hóa) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 
Liêm Thái. 

              
 

 


