Trin khai t nm 2008 n nay, khu dân c vn hoa biên (KDCVHB) Kim Liên, phng Hòa Hip Bc,
qun Liên Chiu c ánh giá là mô hình mang li hiu qu thit thc trong vic vn ng nhân dân thc hin
ch trng, ng li, pháp lut ca ng và Nhà nc cng nh gn lin vi các ch trng xây dng np sng vn hóa,
vn minh. Mô hình im này cn c nhân rng.

L hi vn hóa bin t chc hng nm ti khu dân c vn hóa bin Kim Liên

ông tâm hp lc

Ly mc tiêu xây dng i sng vn hóa tinh thn, nâng cao dân trí và v sinh môi trng làm mu cht, mô hình
KDCVHB Kim Liên ã giúp ngi dân có nhng thay i t np ngh n hành ng. Y thc công ông, s oan kêt
trong viêc xây dng i sông vn hoa, bao vê môi trng tng bc c nâng cao.

Qua gân 7 nm xây dng mô hinh gn vi cuc vn ng "Toan dân oan kêt xây dng i sông vn hoa khu dân
c", ên nay 100% tô êu at t dân ph tiên tin, 11/12 tô at t dân ph vn hóa, trên 95% hô gia inh at danh
hiêu Gia ình vn hóa.

Con em tai khu dân c a co nhng tiên bô ro rêt, không co trng hp hoc sinh bo hoc gia chng, không
co trng hp thanh - thiêu niên vi pham phap luât. Ngi dân châp hanh tôt chu trng, chinh sach cua
ang, phap luât cua Nha nc. Viêc thc hiên cac chi tiêu phap lênh hng nm luôn at va vt.

Ông Thân c Minh, Phó Ch tch UBND phng Hòa Hip Bc, cho bit: "Bám sát vào quy c xây dng ã c
ra, chng trình c trin khai mt cách sâu rng di nhiu hình thc, thông qua mt s hot ng l hi, phong trào thi
ua yêu nc. c bit, mô hình ã tp trung làm chuyn bin mnh m các hot ng tín ngng và các l hi truyn thng
theo úng quy nh ca pháp lut và c nhân dân ng tình ng h".

Bên cnh ó, thông qua các ngun vn ng h tr, nhiu công trình, thit ch vn hóa, th thao tr giá hàng trm
triu ng c u t xây dng, tr thành nhng sân chi lành mnh, b ích cho mi tng lp trong khu dân c.

Nng tình quân dân

Vic trin khai, duy trì mô hình KDCVHB Kim Liên có vai trò quan trng ca các cán b, chin s ôn Biên
phong Hai Vân, c bit là trong vic thc hin y mnh thc hin phong trào toàn dân bo v an ninh T quc, u
tranh phòng chng ti phm.

Thiu tá inh Ngc Anh, Chính tr viên n Biên phòng Hi Vân, cho bit: "Lc lng biên phòng thng xuyên t
chc tuyên truyn sâu rng cho nhân dân a phng v tình hình bin o, giáo dc và nâng cao nhn thc, trách
nhim ca ngi dân trong vic bo v ch quyn. T c s này, nhân dân a phng thng xuyên cung cp nhng
ngun tin có giá tr trong công tác phòng chng ti phm, góp phn gi vng an ninh trên bin, cng c th trn
an ninh nhân dân cng nh gn lin vi xây dng nn Biên phòng toàn dân vng mnh".

Không ch giáo dc, t vn v ng li, chính sách, lc lng B i Biên phòng cng thng xuyên h tr vt cht nh phao
cu sinh, các thit ch vn hóa, tng quà cho hc sinh nghèo gia inh chinh sach, gia yêu, neo n... vi tông
kinh phi hang trm triêu ông. Bên cnh ó, n Biên phong Hai Vân thng xuyên phôi hp vi cac tô chc
oan, Hôi kham va câp thuôc miên phi cho ba con nhân dân trong khu vc, duy trì chng trình khám,
phát thuc cho ngi dân nh k vào các ngày th hai, t và sáu hng tun ti trm quân dân y kt hp.

Mô hinh KDCVHB a co tac ông tich cc, tao s chuyên biên manh t nhân thc ên hanh ông ôi vi ngi
dân phng Hòa Hip Bc. "Trên c s phát huy nhng giá tr ã t c và khc phc nhng hn ch, yu kém còn tn ti,
chúng tôi s tip tc trin khai, nhân rng mô hình này, góp phn xây dng a bàn giàu v kinh t, mnh v quc
phòng, an ninh, p v cnh quan, môi trng cng nh vng chc trong s nghip bo v ch quyn, an ninh biên
gii", ông Thân c Minh nói.
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