Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh: Giữ gìn an ninh trật tự địa phương là một việc làm vô cùng qua
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Thực sự sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn và lãnh đạo đơn vị, mô hình “Đội xung kích an ninh,
trật tự” được Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện và đang được duy trì
với nhiều hiệu quả.

Khác với quan niệm của nhiều người, bộ đội biên phòng chỉ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên
giới, hải đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình luôn xác định: giữ gìn an ninh trật tự địa
phương nơi đơn vị đóng quân là một việc làm vô cùng quan trọng.

Chính vì vậy, đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng và triển khai mô hình đội
thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự. Lực lượng này có quy chế hoạt động cụ thể, trong
đó quy định về số người tham gia, địa bàn cũng như phương pháp hoạt động và chế độ chính
sách nhất định. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn quyết liệt, mô hình trên đã phát huy hiệu quả
tích cực trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT góp phần phòng ngừa tội phạm.
Đến nay, Đội xung kích an ninh, trật tự đã thường xuyên giao lưu, phối hợp cùng lực lượng an
ninh địa phương, giữ gìn ổn định an ninh trật tự các huyện nơi biên giới biển, địa bàn đóng
quân.

Lực lượng này không chỉ phối hợp tuần tra kiểm soát ban đêm tại các địa bàn phức tạp mà còn
trực tiếp ngăn chặn, giải quyết nhiều vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT ngay từ khi mới có
dấu hiệu xảy ra.
Qua đó, góp phần ổn định tình hình, hoạt
động của tội phạm, các vi phạm pháp luật, nhất là vào ban đêm giảm rõ rệt.

Tới đây, Đoàn TN Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục củng cố lực lượng xung kích an ninh, trật tự
ngày càng vững mạnh, chất lượng, thực sự hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ
sở. Trong đó, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng xung kích an ninh, trật tự
nhằm nâng cao nhận thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
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