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BAO CÁO
Kêt qua thirc hin Chiên lu'Q'c quôc gia phông, chông
ti p1im giai don 2016 - 2025 và djnh Iiu'óng den nàm 2030
trên dja bàn huyn Mmli Long trong tháng 0212019
(Tfc ngày 16/01/2019 den ngày 15/02/2019)
Thirc hin Quyt dinh s 940/QD-UBND, ngày 31/5/2016 Chii tjch
UBND tinh Quáng Ngi ye vic ban hành Kê hoch thçrc hin Chiên 1u9'c
quôc gia phông, chông ti ph.rn giai do.n 2016 2025 Va djnh huóng den
nàrn 2030 trên d.a bàn tinh Quàng Ngi (gQi tat là Chiên lup'c,), UBND huyn
Minh Long báo cáo kêt qua triên khai thi'c hin trong tháng 02/2019 nhu sau:
I. TINIH HINII
Trong tháng 02/20 19, vi pharn trên linh vçrc TTXH xày i-a 07 v1i (tang
07 v11i so vó'i lc5' báo cáo tru'ó'c,) ciii the: dánh bc 02 v1i, cô r gay thuong tIch
02 vçi, 02 vii vi phrn trên lTnh virc rnôi truè'ng, 01 vii vi phrn trên lTnh virc
kinh tê.
IL K1T QUA CAC MAT CONG TAC
1. Cong tác trin khai thii'c hin
- Tip tiic trin khai thirc hin Quyt djnh s 940/QD-UBND ngày
31/5/2016 cüa Chii tjch UIBND tinh Quãng Ngi ye vic ban hành Kê hoach
thi.rc hin Chiên lugc quôc gia phông, chông ti phrn giai don 2016 - 2025
và djnh huó'ng den nthn 2030 ti-en dja bàn tinh Quàng Ngãi; Kê hoch so
59/KH-UBND, ngày 16/4/2018 cüa UBND tinh ye thirc hin Dê an 'Thông,
chông các 1oi ti phm có to chic, ti phrn xuyên quôc gia"; Quyêt dinh sO
695/QD-UBND, ngày 24/6/2016 cfia Chü tch UBND huyn Mirth Long ye
•vic ban hành Kê hoch thrc hin Chiên lugc quOc gia phông, chông ti
phrn giai don 2016 - 2025 và dnh huó'ng den nàm 2030 ti-en dja bàn huyn
Minh Long; Cong van so 7743/UBND-NC, ngày 20/12/2018 cO.a Chñ tjch
UBND tinh Quàng Ngäi ye vic bào dam an ninh, trt tii, bào v tuyt dôi an
toàn các s1r kin ló'n ca dat nuó'c và Têt Duo'ng ljch, Tt Nguyen dan K Hgi
2019; COng van so 47/UBND-NC, ngày 20/12/20 18 cia Chü tjch UBND
huyên ye vic chi do các ca quan, ban, ngành, UBND các x thiic hin dt
cao diem tan công, ti-an áp ti phm và bào dam TTATGT trong djp Tt
Duong 1ch, Tt Nguyen dan KSTHi 2019; Cong van sO 10/UBND-NC, ngày
08/01/2019 cña UBND huyn v vic thông báo th don già danla 1çrc lu9ng
COng an dê 1ira dão chiêrn dot tài san.
- Chi dio các ban, ngành, hi, doàn th& cácth chc chInh trj - xa hi và
UBND các xã thirc hiii d9t cao diem tan cOng. trân áp ti phm trong dp Tt

Nguyen dn K$' HQ'i 2019, dng thô'i thirc hin có hiu qua ChMn lugc quc
gia phông, chông ti phrn nói chung và các Eê an cüa Chiên 1uc nói riêng
theo chirc nàng, nJairn vii du'gc giao. To chác tuyên truyên, giáo diic, phô
biên duô'ng lôi, chInh sách c1ia Dâng, pháp 1u.t cüa Nhà nu,óc den dông dâo
quân chang rthân dan.
2. Cong tác phông ngñ'a
- Tang cu'èiig tuyên truyn, giáo diic, ph bin du'àng 1i, chInh sách
cüa Dáng, pháp 1ut ciia Nlhà nuot to sr chuyên biên mnh rn ye nhn thü'c,
nâng cao trách nhirn cña cáo cap, các ngành vâ Nhân dan trong cong tác
phàng ngü'a, dâu tranh chong ti phrn và vi phrn pháp 1ut trên dja bàn.
Cong an huyn dã tIch circ, chü dng phôi h9p vói các ban, ngành, hôi, doàn
the vâ UBND các xã tang cu'àng thirc hin cOng tao tuyên truyên nhàrn nâng
cao thirc trách nhirn cüa tirng Ca nhan, gia dlnh và toàn xã hi nliàrn chü
dng phông ngra, tIch 01rc len an to giác tOi pharn và vi phana pháp luât;
Thông báo, niêrn yet cong khai cáo phu'ang thic thu don hot dng cüa các
loai ti phrn dn Nhân dan và can b, cOng chirc, vien chc biêt de phông,
tránh; rn& d9t cao diem tan cOng, trân áp ti phrn và bào darn TTATGT trong
dip Têt Nguyen dan K' Hçi 2019; to chac gçi hôi ran de, giáo dçic dôi tu9lig
trong diên quàn l nghiêp vi, dôi tu'Q'ng hInh sir noi, dôi tiigng dang chap
hãnh an ti dja phuang, dôi tug'ng tái hôa nhp cong dông truó'c, trong và sau
Tet Nguyen dan K' Hp 2019.
- Dy manh thuc hin cong tao phát dng phong trào toàn dan bàn v
ANTQ trn da bàn huyn; qua do, tO chac phát dng phong trào toàn dan bão
v ANTQ tai 03 diem thOn, khu dan cu va'i 380 lu9t ngu'O'i tharn dir. TO chac
32 buOi tuyên truyen bthag xe lu'u dng ye các chü truang, duOng lôi, chInla
sách cüa Dáng, pháp 1uQt caa Nba nu'ó'c, TTATGT, phu'ong thac thu don
hoat dong cua cac loal tOi phain tai dia ban cac khu dan cu va to chuc tai 04
diem thOn vói 185 lirot ngLrO'i tharn dçr; to chac 125 ca tuân ti-a kiêrn soát ket
h9p tuân ti-a vi trang bàn darn ANTT yói 745 lu'ot CBCS tharn gia tuan tra
bàn darn ANTT trong dip Tet Nguyen dan K H9i 2019 trên da ban huyên.
- K& h9p c1at ch gita cáo bin pháp phông ngaa xa hi vói phông
ngixa nghip v1i; kjp thO'i khàc plai.ic iihfing ton ti hn chê, chi rô nguyen
nhân, diêu kin phát sinla ti phrn de d ra cáo bin pháp 1th.c phiic, giárn ti
pharn và vi pharn pháp lut trong thai gian den.
- COng tác diu tra, truy th, xét xi tOi pharn tip t110 dugo nâng cao,
khOng d 19t ti phrn, khOng lam oan nguè'i vô ti gop phân bàn darn t4t tir
an toàn xa hôi ti-en dja bàn huyn.
3. COng tác TMu tranh, xü' 1
Trong tháng 02/2 019, COng an huyn dã. tip nhn rnó'i 08 vii (7 trwóc
chuyên sang 0 vy,). Ket thác xác minh, xi 1 hành chInh 01 vçi, 01 di tuong,
ph.t tien vói sO tien 4.280.000d; chuyen COng an xã xu' 1 01 vii, 02 di
tuçng. Hin dang tiep tic xác mirth 06 vii.

III. NQI DUNG CONG TAC TRQNG TAM TRONG TROT GIAN
BN
1. Tip tiic thirc hin có hiu qua K hoch thirc hin Chin lugc quc
gia phông, chông ti phm giai don 2016 - 2025 và djnh hu5'ng ên nàm
2030 trên dja bàn huyn Minh Long, tinh Quáng Ngi.
2. Tip tiic tang cLrô'ng cong tao phát dng phong trào toàn dan báo v
an ninh To quOc, tiên hnh lông ghép to chc tuyên truyên, phô biên d:uèng
101, chInE sách cia Dàng, pháp luât cña Nhà nuóc nhm nang cao ' thic chap
hành pháp lut, tinE than canE giác, tIch ci.rc, ti.r giác tham gia phông, chOng
ti pham cña quân chñng nhân dan và xây drng xâ hi an ninh, an toàn, trt
tu, van minh, nê nêp và than thin.
3. Dy manE cOng tao du tranh, phông chng tOi phm; kip thôi khc
phiic nhthag ton ti hin ch, lam rô nguyen nhân, diêu kin phát sinh ti pham
nhärn dê i-a cáo bin pháp khãc phiic, kim chê ti phm và vi phm pháp 1ut
trong thà'i gian den. Nâng cao chat 1119'ng cOng tác diêu tra, truy tO, xét xü ti
phm, không de 19t ti phm; khOng lam oan ngirè'i vO ti, gop phtha báo dam
ti-it tçr, an toàn xã hi, phiic vu dàc lirc nhim vçi phát triên kinh tê, xã hi cüa
dja phu'ong.
UBND huyn báo cáo Cong an tinh theo dOi, tng hcip./.
I'To'i n/ian:
- Cong an tinh (PVO1);
- CT, PCT;
- COng an huyn;
- CVP;
-Li.ruVT.
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