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BAO CÁO
Kêt qua thijc hin Chu'o'ng trInh phông, chông rnua hii rilgllr&i
giai doan 2016 - 2020 trên dja bàn huyn Minh Long trong tháng 1 2/2018
(Ti ngày 16/11/2018 den ngày 15/12/2018)
Thirc hin Quyt dnh s 677/QD-UBND, ngày 22/4/2016 cüa Chü tjch
UBND tinh Quàng Ngài ye vic ban hành Kê ho?ch thirc hin Chuong trInh
phông, chông mua ban ngthi giai doan 2016 - 2020 trCn dja bn tinli Quàng
Ngi (viét tat là Chu'o'ng trInh,), TJBND huyn Minh Long bo cáo kêt qua
triên khai thrc hin trong tháng 12/2018 nhu sau:
I. TINH HINH
Trong tháng 12/2018, tInh hInh ti phrn lien quan dn mua ban ngu'à'i
chua xày i-a trên dja bàn huyn. Chua phát hin tru'àng h9p nan nhân nào bj
mua ban.
II. KET QUA CAC MAT CONG TAC
1. Cong tác triên khai thijc hin
- Tiêp tiic triên khai thirc hiên Quyet djnh so 677/QD-UBND, ngày
22/4/2016 cña Chü tjch UBND tinh Quãng Ngai ye vic ban hành KC hoch
thuc hiên Chrnmg trinh phông, chông rnua ban ngu'i giai doan 2016 2020 ti-en dja bàn tinh Quàng Ngãi; Quyêt dijnh so 661/QD-UBND, ngày
14/6/2016 cüa Chü tch UBND huyn Minh Long ye vic ban hành Kê hoach
thrc hin Chuo'ng trmnh phOng, chng mua ban ngixè'i giai doan 2016 2020 ti-en da bàn huyn Minh Long; COng van sO 60/UBND-NC, ngày
23/01/2018 ye triên khai thirc hin Dé an 2 "Dâu tranh phông, chOng ti phtrn
mua ban ngu'ô'i" giai doan 2017-2020; Ké hoach so 28/KH-BCD, ngày
05/3/2018 cüa Ban Chi do 138 huyn ye th?c hin Dê an "H9p tác quOc tê
ye phOng, chông mua ban ngui" thuOc Chuo'ng trInh phông, chOng mua ban
nguè'i 11am 2018.
- Chi dao các ban, ngành, hôi, doàn the, các tO chic chInh tr - xã hi
tren da bàn huyn, UBND các xãtO chirc triên khai thiic hin cO hiu qua
Chucmg trInh nói chung và các Dê an nói riêng theo chtirc nãng, nhim vi
ducc phân cOng.
2. Cong tác phông ngfra
- Day manh cong tác tuyen truyen, giáo dc, phO biên duô'ng lôi, chInh
sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nba nu& nhäm nâng cao thtrc chap hành
pháp luât, tinh than cành giác, tIch c1rc, tir giác tham gia phOng, chOng ti
pham nói chung và ti pham mua ban ngithi nói rieng, tao chuyn biCn manh
me ye nhân thüc, thñc, trách nhim cüa các cap, các ngành, các tang lap
nhân dan, nhám xây dirng xã hi an ninh, an toàn, trt tçi', van rninh, nê nep và
than thin. Vai vai trô là co' quan thuèg ti'rc c1ia BCD huyn, là lrc luccng
nông cot trong dâu tranh phông, chOng ti pham, COng an huyn dã tIch crc,
chü dng pMi hap yâj các ban, ngành, hô, doàn the yà UBND các xã day

rnnh cong tác tuyên truyn, nâng cao thtrc trách nhiern, nàng içrc cña tirng
cá nhân, gia dinE và toàn xã hi nhàrn chü dng phông ngà'a, ngän chàn, len
an tO giác ti phrn lien quan den rnua bánnguô'i và ñng phó vi nguy co' rnua
bàn ngui. Tong kêt thxc hin d9t cao diem tan cong. trân p ti phrn mua
bàn ngithi nàrn 2018.
- Tang cuè'ng cong tác phát dng phong trào toàn dan bào V ANTQ
trên dja bàn; dông thai to chirc tuyên truyên pháp 1ut ye vu khI, vt 1iu nO,
cong ci h try, pháo no và các van bàn huóng dânthi banE ti thOn Biêu Qua
- Long Son có 125 ngui tharn dir. TO chic 15 buOi tuyên truyCn bang xe lu'u
dng tai da bàn các khu dan cu ye chü tru'ong, du&ng lôi, chInh sách cüa
Dàng, pháp 1ut cua NEà nuó'c, TTATGT, phrnmg thiirc thu doan hot dng
cña các loi ti phm; to chic 56 ca vó'i 336 Iuqt CBCS tharn gia tuân tra bào
darn ANTT trén da bàn huyn. Tiêp tic nhân rng mô IiInh: Di truyên thông
phông, chông xârn hi tInh diic trC em ti cc xã con 1i trn da bàn.
3. Cong tác dâu tranh, xü' 1
Trong k, chua phát hin ti phrn lien quan den rnua bàn ngu'ôi xây ra
trên da bàn huyn.
III. CONG TAC TRONG TAM TRONG TIIOI GIAN DN
1. Tiêp tc trin khai thrc hin Co hiu qua các D an, Chuong trInh
phOng, chông mua ban nguO'i giai dotn 2016 - 2020 trên da bàn huyn Minh
Long, tinh Quàng Ngài.
2. Dày manh cOng tác tuyên truyên nâng cao ' thñ'c trách nhirn, nàng
lrc cua tirng Ca nhân, gia dInh và toàn xä hi nhàm chii dng phOng ngra, iirng
phó vOi nguy co' mua ban nguOi; thirc hin hiu qua chinE sách, pháp lut cua
Nba nuO'c trong tiep nhn, bào v và hO trcY nn nhân bj mua ban trO' ye dja
phuong tái hôa nhp cong dOng.
3.
tçic chi do, triên khai các lire luGng, tiên hành dOng b các bin
pháp nghip vi nhäm nâng cao hiu qua cOng tác phông, chOng rnua ban
ngui; thrc hin nghiêm tñc cOng tác dieu tra, truy tO, xr l nghiêrn ti phm
rnua bàn ngui và cOng tác tiêp nh.n, báo v, hO tr nn nhân bj rnua bàn tr
ye nEanh chóng On dnh tinE than, tái boa nEp cong dOng; dOng thO'i thirc
hin có hiu qua chinh sách, pháp 1ut ye phông, chông rnua bàn ngui tren
da bàn huyn.
UBND huyn báo cáo COng an tinh theo dOi. tng hgp./.
I'/o'i n/ian:
- COng an tinh (PVO1);
- CT, PCT;
- Cong an huyn;
- CVP;
- Lu'u VT.

