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BAO CÁO
Kt qua thffc hin C1iin liroc quc gia phông, cliông
ti phim giai don 2016 - 2025 và djnli hu'ó'ng dlên nàm 2030
trên dla bàn huyn Minh Long trong tháng 12/2018
(Th' ngày 16/11/2018 den ngày 15/12/2018)
Thuc hin Quyt djnh s 940/QD-UBND, ngày 31/5/2016 Chü tjch
TJBND tinh Quàng Ngãi ye vic ban hãnh Kê hoch thrc hin ChiCn lu'gc
quôc gia phông, chông ti phm giai dcn 2016 - 2025 và 'tjnh hLróng den
närn 2030 trên dja bàn tinh Quáng Ngãi ('gQi tat là Chiên hcQ'c), BND huyn
Minh Long báo cáo ket qua triên khai thrc hin trong tháñg 12/20 18 nhu' sau:
I. T!NH HINII
Trong tháng 12/2018, tInh hinh ANTT trên da bàn huyn co bàn on
dnh, trên linh vi1c TTXH không xày ra v nào (giárn 02 vi so vó'i tháng
tru'ó'c,).
IL KET QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác triên khai thkrc hin
- Tip tc trin khai thirc hin Quyt djnh s 940/QD-UBND ngày
3 1/5/2016 cüa Chü tjch L13ND tinh Quáng Ngãi ye vic ban hành Kê hoch
thirc hin Chiên luoc quôc gia phOng, chông ti phrn giai don 2016 - 2025
và dinh huo'ng den nãrn 2030 trên dja bàn tinh Quàng Ngãi; Kê hoch so
59/KH-UBND, ngày 16/4/2018 cüa UBND tinh ye thixc hin Dé an "Phông,
chông các 1oti ti phm có to chirc, ti phm xuyên quôc gia"; Quyêt din1TI so
695/QD-UBND, ngày 24/6/2016 cia Chü tjch UBND huyên Minh Long ye
viêc ban hânh Kê hoach thrc hiên Chiên 1uc quôc gia phông, chOng ti
phm giai don 2016 - 2925 và dnh hu&ng den näm 2030 trên dja bàn huyn
Minh Long; Kê hoch sO 39/KE-BCD, ngày 20/3/20 18 cüa Ban Chi do 138
huyn ye thrc hin cOng tác phông, chông ti phm näm 2018; COng van sO
158/UBNID-NC, ngày 05/3/20 18 cüa Chi tjch UBND huyn chi do các thành
viên Ban Chi do 138 huyn và LJBND các xã tiêp tiic thirc hin Chi thj 48CT/TW cüa B chinE trj và các Chuang trInh ye phông, chOng ti phm;
phông, chông ma táy và phông chông rnua ban riguOi närn 2018 trên da bàn
huyn.
- Chi dao các ban, ngành, hôi, doànth, các t chirc chInE tij - xã hi và
UBND các xä thirc hin CO hiu qua ChiCn luqc nói chung và các DC an cüa
Chien liigc nói riCng theo chirc riàng, nhim vi duçrc giao. TO chi.irc tuyCn
truyCn, giáo diic, ph bien du?mg iOi, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cña Nhà
nuó'c den dOng dào quân chng nhâri dan.

2. Cong tác phông ngra
- Dày rnnh cong the tuyên truyn, giáo dic, ph bin du'ô'ng Ii, chInh
sách ciia Dâng, pháp Iut cüa Nhà ruóc to sr chuyên biên n'nh rn ye nhn
thi.rc, thiirc, trách nhim cüa các cap, các ngành và Nhân dan trong cong tác
phông ngra, dâu tranh chOng ti phm và vi phrn pháp 1ut trCn da bàn.
Cong an huyn dâ tIch crc, chü dng phOi h9p vó'i các ban, ngành, hi, doàn
th và L1BND các xà tang crông cong tác tuyên truyên nhárn nâng cao thic
trách nhim cüa tirng cá nhân, gia dInh và toàn xã hi nhäm chiidngphông
ngixa, tIch crc len an to giác ti phrn và vi phrn pháp Iut; tOng ket thirc
hin apt cao diem tan cOng, trân áp ti phm mua ban ngLrô'i nà1r1 2018;
Tang cung cOng tác phát dng phong trào toàn dan bâo v ANTQ trêri
dja bàn huyn; dOng thèi to chc tuyCn truyên pháp Iut ye vu khI, vt lieu no,
cong c h trg, pháo no và các van bàn huó'ng dnthi hành ti thOn Biêu Qua
- Long Son có 125 ngLrèi tham dr. TO chc 15 buOi tuyCn truyCn bang xe lu'u
dng tai dja bàn các khu dan cu ye chü tnrog, duôiig lOi, chInh sách cña
Dãng, pháp lut cia Nhà nrn5'c, TTATGT, phuang thire thu don hot dng
cüa các 1oi ti phrn; to chirc 56 ca vO'i 336 lupt CBCS tharn gia tuân tra bâo
darn ANTT tren dja bàn huyn. Tiëp tiic nhân rng mO hInh "Di truyen
thông phOng, chông xâm hi tInh dic tré em" ti các xã con 1i trên dja bàn.
- Kt hp cht chê giüa các bin pháp phông ngüa xã hi vi phông
ngra nghip vi; kp thai khäc phvc nhü'ng tOn ti hn chC, chi rO nguyen
nhân, diêu kin phát sinh ti phm dê de ra các bin pháp khäc phyc. giám ti
phyrn và vi phrn pháp lut trong thôi gian den.
3. Cong tác du tranh, xii'
Trong kST, 1irc luçmg Cong an huyn dä tip nhn 0 vi; k tru'óc chuyên
sang 02 v; tiêp tiic, xác minh 02 vi.
III. NOI DUNG CONG TAC TRQNG TAM TRONG THO GIAN
DEN
1.Tiêp t11c trin khai thrc hin có hiu qua K hoch tIc hin Chin
luçic quOc gia phông, chông ti phm giai don 2016 - 2025 vá dnh hung.
den näm 2030 tren dja bàn huyn Minh Long, tinh Quãng Ngài.
2. Tip t1ic tang cuô'ng cOng tác phát dng phong trào toàn dan bào v
an ninh TO quOc, tien hành lông ghép to chu'c tuyen truyen, phO biên dung
lOi, chInh sách cña Dâng, pháp lut cüa Nlià nuc nhäm nâng cao thuc chap
hành phàp lut, tinh than cành giác, tIch crc, tr giác tham gia phông, chOng
ti phyrn cüa quân chñng than dan và xày drng xã hi an ninh, an toàn, tr.t
tr, van minh, ne nep và than thin.
3. Dy manh cOng the du tranh, phông chng ti phm; kjp thèi khàc
phiic nhfthg ton ti hn che, lam rO nguyen nhân, dieu kin phát sinh ti phm
nhäm de ra các bin pháp khäc phiic, kim che ti phm và vi phm pháp 1ut
trong thi gian den. Nâng cao chat luong cong tác diêu tra, truy t, xét xü' ti

phm, không d ipt ti phm; không lam oan ngithi vô ti, gop phn bão dam
trât tr, an toân xã hôi, phi.ic vii däc Iirc nhim vii phát triên kinh tê, xã hi cüa
dja phuung.
UBND huyn báo cáo COng an tinh theo dOi, tOng h9pi.
No'i izhân:
- Cong an tinh (PVOI);
- CT, PCT;
- Cong an huyn;
- CVP;
- Luu VT.
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