
 

THƯ NGỎ 

Vận động đóng góp kinh phí lắp đặt “Camera An ninh”  

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; 

- Các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh, doanh nhân; 

- Các nhà hảo tâm, cùng toàn thể nhân dân xã Thạch Khê. 

 

Lời đầu tiên thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thạch Khê, 

chúng tôi chân thành gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

Kính thưa quý vị! 

         Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương, sự phối hợp của MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ 

của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, con em xa quê và sự đồng tình ủng 

hộ to lớn của nhân dân. Do vậy cơ sở hạ tầng của địa phương được đầu tư khang 

trang hơn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tình hình An ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, bà con nhân dân yên tâm lao động sản 

xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất An ninh trật 

tự như: Trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự 

công cộng, vi phạm về trật tự an toàn giao thông… Trước tình hình đó, yêu cầu 

cần phải có hệ thống Camera An ninh giám sát, hỗ trợ công tác an ninh là một 

việc làm hết sức cần thiết, góp phần vào việc kiểm soát, nắm bắt các diễn biến 

trên địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. 

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại 

tội phạm, vi phạm pháp luật khác góp phần đảm bảo ANTT xây dựng xã Thạch 

Khê ổn định, phát triển. Ban Công xã tiến hành xây dựng mô hình “Camera an 

ninh” trên địa bàn. Dự kiến lắp đặt 15 mắt Camera An ninh, giám sát trên các 

trục đường chính đi qua địa phận xã và 8 thôn của xã với dự kiến tổng kinh phí 

125.000.000 đồng (một trăm hai lăm triệu đồng). Tuy nhiên, do kinh phí để xây 

dựng mô hình gặp nhiều khó khăn, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, 

UBND xã kêu gọi và mong muốn nhận được sự tài trợ ủng hộ, giúp đỡ về vật 

chất và tinh thần của quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, con em xa quê, 
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các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn 

để có nguồn kinh phí xây dựng mô hình, đưa vào sử dụng, góp phần vào việc 

xây dựng quê hương yên bình, hạnh phúc. 

Việc thu, chi và quyết toán quá trình lắp đặt Camera sẽ được công khai tại 

trụ sở UBND xã Thạch Khê, trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện 

tử và tại buổi lễ ra mắt mô hình Camera Anh ninh. 

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin liên hệ qua:  

Đ/c Phan Xuân Mậu - Chủ tịch UBND xã; SĐT: 0919.348.444; 

Đ/c Cao Đăng Dũng - Trưởng Công an xã; SĐT: 0983.084.880; 

(Số TK: 3709201003827, chủ tài khoản: UBND xã Thạch Khê, ngân 

hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Thạch Hà). 

Đối với bà con nhân dân ở các thôn đóng góp, ủng hộ xin gửi về đồng chí 

Trưởng thôn, sau đó tổng hợp gửi về Công an xã. 

          Rất mong sự chung tay của các mạnh thường quân và toàn thể bà con 

nhân dân.  

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP xã. 
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