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BAO CÁO
Kt qua thii'c hin Chirong trInh phông, chng mua ban ngu'ôi
giai don 2016 - 2020 trên da bàn 1iuyn Minh Long trong tháng 02/2019
(Ti'c ngày 16/01/2019 den ngày 15/02/2019)
Thirc hin Quy& dinh sé, 677/QD-UBND, ngày 22/4/20 16 cña Chñ tjch
UBND tinh Quàng Ngi ye vic ban hàrth Kê hoach thrc hin Chu'ong trInh
phông, chOng rnua ban nguài giai don 2016 - 2020 trên dia bàn tinE. Quàng
Ngi (viêt tat là Chu'o'ng trInh,), UBND huyn Minh Long báo cáo kêt qua
triên lthai thçi'c hin trong tháng 02/2019 ahu sau:
I. TINTI HINH
Trong tháng 02/2019, tInh hInh ti phrn lien quan dn rnua ban nguô'i
chu'a xãy ra trên da bàn huyn. Chua phát hin tru'èng h9p nin nhân nào b
rnua ban.
II. KT QUA CAC M4T CONG TAC
1. Cong tác trin khai thi'c hin
- Tip ti.ic trin khai thirc hin Quy& dnh sé, 677/QD-UBND, ngày
22/4/2016 cia Chit tjch UBND tinE. Quàng Ngãi ye vic ban hành K.ê hoach
thic hin Chuoiag trInh phông, chông rnua ban ngui giai don 2016 2020 trên dja bàn tinE. Quàng Ngãi; Quyêt dnh so 66 1/QD-UBND, ngày
14/6/2016 cüa Chü tjch UBND huyn MinE. Long ye vic ban hành Kê ho.ch
thirc hin Chu'o'ng trInh phàng, chOng rnua ban nguà'i giai don 2016 2020 ti-en da bàn huyn Minh Long; Cong vtha so 6OIUBND-NC, ngày
23/01/2018 ye triên khai thçrc hin Dê an 2 "Dâu tranh phông, chOng ti pharn
rnua bn ngu'i" giai don 2017-2020 trên dja bàn huyn; Cong van so
7099/UBND-NC, ngày 21/11/2018 cia Chü tjch UBND tinh Quäng NgI
ye vic triên khai thirc hin kiên ngh cña Uy ban Tu' pháp ca Quôc hOi ye
thitc hin pháp luit phông, chOng rnua ban nguè'i; Kê hoch sO 303/KR-BCD,
ngày 29/01/2019 cña B an Chi do 138 tinE. Quàng Ngài ye triên khai thi.rc
hin D an "H9p tác quOc tê y phàng, chông ti phrn rnua bn nguèi",
Chuang trInh phông, chông rnua b an nguô'i nàrn 2019.
- Ban hành COng van s 40/UBND-NC, ngày 16/01/2019 cita Chi tich
UBND huyn Minh Long ye yiêc triên khai thrc hin kiên nghi. cña Uy ban
Tu pháp cüa QuOc hi ye thixc hin pháp 1ut phông, chông mua ban nguôi.
- Chi do các ban, ngành, hi, doàn th, các th chirc chInh tij - x. hi
trên da bàn huyn, UBN]I) các xãtô chic trin khai thic hin cO hiu qua
Chuang trInh nói chung yà các Dê an nói riêng theo chrc nàng, nEirn viii
ducc phân cong.
2. COng tác phông ngü'a
1

- Cong tao tuyên truyên, giáo diic, ph bi&i duông lôi, chIah sách cüa
Dàng, pháp 1ut cüa Nba nuó'c tip tue day nl?nh thrc hin nhàrn nâng cao
thirc chap hành pháp Iu.t, tinh than canE giác, tIch cçrc, tir giác tharn gia
phông, chông ti phm nói chung và ti ph.rn mua ban ngui nói riêng, to
chuyên biên rnanh in ye nhn thrc, i thó:c, trách nhirn cüa các cap, cáo
ngành, các tang lop Nhan dan, nlaam xay drng xã hi an ninh, an toân, t4t ti,
van rninh, nê nêp và than thin. Vói vai trô là co' quanthuàng trirc cüa BCD
huyn, là 1irc lu'çrng nOng Cot trong dâu tranh phông, chông ti phrn, Cong an
huyn dä tIeh oro, chü dng phôi h9p vó'i Cáo ban, ngành, hOi, doàn the và
UBND Cáo xã day rrianh oOng tao tuyên truyên, nang oao ' thit'c trách nhirn,
nàng 1iro oüa th'ng cá nhan, gia dInh và toàn xâ hOi nhàrn ohü dng phông
ngra, ngàn ohn, len an tO giáo ti phrn lien quan den rnua ban ngu'ôi, thro
hin dç't cao diem tan COng, trân áp ti phm và bào darn TTATGT trong dp
Tet Nguyen dan K' Hoi 2019.
- Plii hap vói Cáo ban, ngànla, doàn the, UBND cáo xã to chc phát
dông phong trào toàn dan bão v ANTQ trên dja bàn huyn; qua do, di tiên
hành phát dng phong trào toàn dthi bâo v ANTQ ti 03 diem thôn, khu dan
CU vO'i 380 lu'ot ngu'à'i tharn dy. TO chio 32 buOi tuyên truyên bang xe luii
dông ye CáC chü tru'ang, duà'ng lôi, chinE sách cüa Dâng, pháp lut oüa Nba
nuó'c, TTATGT, phu'o'ng thc thu don hoat dông cña cáo loai tOi pharn tai
dja bàn cáo khu dan CU và to chic tai 04 diem thônvO'i 185 lu'o't ngu'èi tharn
du'; to ohá'c 125 ca tuân ti-a kiêrn soát ket hop tuân ti-a vD. trang báo darn
ANTT vói 745 lupt CBCS tharn gia tuan ti-a bâo darn ANTT trong dp Têt
Nguyen dan Ki H9'i 2019 ti-en dja bàn huyên.
- COng tao diu ti-a, truy th, xét xir ti phrn tip tiio du'9'C hang cao, xi
1 nghiern ti phrn inua ban ngu'à'i, không de ipt ti ph.rn, khOng lam oan
ngu'ô'i vO ti gop phan bâo darn ti-.t tir an toàn xã hi trên da bàn huyn.
3. COng tác du ti-anh, xü' I5i
Trong tháng 02/2 019, chu'a phát hin ti phrn lien quan dn rnua ban
ngthi xày ra ti-en dja bàn huyn.
Ill. CONG TAC TRQNG TAM TRONG THI GJAN DEN
1. Tip tic trin khai thro hin oó hiu qua cáo E an, Chu'oig trInb
phông, ohOng mua ban ngu'ô'i giai dotn 2016 - 2020 tren da bàn huyên MinE
Long, tinh Quáng Ngi.
2. Dy rnnh Cong tao tuyen truyn nâng cao thic tráoh nhirn, nàng
la'o cüa tmg cá nhân, gia dinE và toàn xâ hi nhàrn chii dng phông ngiia, üng
phó vO'i nguy 00' mua ban ngUà'i; thirc hin hiu qua chInh sách, pháp 1u.t cua
Nhá nu'ót trong tiep nhn, báo v và hO ti-a nn nhàn bj rnua ban ti-O' ye dia
phiiang tai hôa nhâp ong dOng.
3. TMp tic chi do, tri&a khai cáo 1rc h19ng, tMn hành dng b cáo biên
pháp nghip vii nhàrn nàng oao hiu qua cOng tao phông, cMng rnua ban
nguô'i; t1c hin nghiern tüc cOng tao dieu tra, truy to, xi 1 nghiern ti phrn
rnua ban ngui và cOng tao tiep nhân, bào v, h trq nn nhân bj rnua bàn trO'

ye nhanh chóng n dlnh tinh than, tái hôa nhp cong dng; dông thai thirc
hin có hiu qua chInh sách, pháp 1ut ye phông, chông rnua ban nguôi trên
dja bàn huyn.
UBND huyn báo cáo Cong an tinh theo dôi, thng h9p./.
.T'j nhzân:

- Cong an tinh (PVO1);
-CT,PCT;
- Cong an huyn;
- CVP;
- Liru VT.

