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Dc 1p - Tir do - llnh phñc
Minh Long, ngày/I ' tháng 3 nàm 2019

BAO CÁO
Kt qua thirc hin Chin lrnyc quc gia phông, chông
ti phim giai dotn 2016 - 2025 và djnh htró'ng den nãm 2030
trên dja bàn huyn Minh Long trong tháng 3/2019
(Tic ngày 16/02/2019 den ngày 15/3/2019)
T1c hin Quyêt djnh s 940/QD-TJBND, ngày 31/5/2016 cüa Chü tch
UBND tinh Quàng Ngäi ye vic ban hành Kê ho.ch thirc hin Chiên lu'gc
quôc gia phông, chông ti phii giai do.n 2016 - 2025 và dnh hu'ó'ng den
näm 2030 ti-en dja bàn tinh Quàng Ngãi gQi tat là 67ii&n lwQ'c,), UBND huyn
Mirth Long báo cáo ket qua thirc hin trong Qu 1/2019 nhu sau:
I. CONG TAC CIII DiO TRIN KHAI THTJ'C HIJN
- Tip tiic trin khai thirc hin Quyt djnh s 940/QD-UBND ngày
3 1/5/2016 Chü tch UBND tinhQuàng Ngãi ye vic ban hành Kê hoch thirc
hin Chiên luqc quôc gia phông, chông ti phrn giai don 2016 - 2025 và
djnh hu'âng den nàm 2030 trên dja bàn tinh Quàng Ngi; Quyêt djnh so
695/QD-UBND, ngày 24/6/20 16 cüa Chü tch UBND huyn Minh Long ye
vic ban hành Kê ho.ch thirc hin Chiên luqc quôc gia phông, chông ti
phrn giai don 2016 - 2025 và dlnh hu'thag den nàm 2030 trên dja bàn huyn
Mirth Long; Quyêt djnh so 677/QD-UBNID, ngày 22/4/20 16 cüa Chà tjch
UBND tinh Quàng Ngãi ye vic ban hàrth Kê ho.ch thçic hin Chuang trInh
phông, chông rnua ban nguôi giai don 2016 - 2020 trên dia bàn tinh Quàng
Ngãi; Kê hoch so 59/K}I-UBND, ngày 16/4/2018 cüa UBND tinh ye t1c
hin Dê an "Phàng, chông các 1oi ti pham có to chirc, ti pham xuyên quôc
gia"; Cong van so 7743/UBND-NC, ngày 20/12/2018 ci.a Chü tjch UBND
tinh Quãng Ngäi ye vic bào darn an ninh, trt tr, bäo v tuyt dOi an toàn các
su kiên lan cña dat nuâc và Têt Ducmg ljch, Têt Nguyen dan KS' Hçii 2019;
Cong van sO 638/UBND-NC, ngày 13/02/2019 c1ia UBND tinh Quàng Ngai
ye vic tiêp tiic thçc hin Chi thj so 48-CT/TW cüa B ChInh tr Va các
chuyên d ye cong tác phông, chông ti phm; phông, chông ma tciy và
phông, chông rnua ban ngithi nàm 2019.
- Ban hàn]a Cong vn s 47/UBND-NC, ngày 20/12/20 18 c1ia Chü tch
UBND huyn ye vic chi do các c quan, ban, ngành, UBND các xã thiic
hin d9t cao diem tan công, trãn áp ti phrn yà bào dam TTATGT trong dip
Têt Dixong 1ch, Tt Nguyen dan K5r Hgi 2019; Cong vn so 10/UBND-NC,
ngày 08/01/2019 cüa UBND huyn ye vic thông báo th don già danh 1rc
luqng Cong an dê 1xa dào chim doit tài san; Cong van s 149/UBND-NC,
ngày 04/3/20 19 cüa Chü tjch UBND huyn ye vic tiep t1ic thçrc hin Chi th
so 48-CT/TW cüa B ChInE trj và các chuyen dê v cOng tác phông, chông ti
phrn; phông, chông ma thy và phông, chông mua ban nguai nm 2019; Cong
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van s 148/UBND-NC, ngày 04/3/2019 cüa Chü tjch UBND huyn v vic
day rnnh tan công, truy quét boat dng "tIn dçing den".
- Chi dao các ban, ngành, hi, doàn th, các t chác chInh trj - xã hi va
UBND các xã thirc hin d9t eao diem tan công, trân áp ti pham trong dip Tét
Nguyen dan K' Hcii 2019, dông thai thirc hin có hiu qua Chiên hr9'c quôc
gia phông, chông ti pharn nói chung và các IDe an ciia Chiên lu'gc nói riêng
theo chñc näng, nhim vi1 du'c'c giao. To chirc tuyên truyên, giáo diic, phô
biên duing lôi, cbInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nu'ót den dông dâo
quân chüng nhân dan.
IL KIT QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác phông ngfra
- Tang cu6ng tuyên truyn, giáo diic, phô bik du'è'ng 1i, chinh sách
cüa Dãng, pháp 1u.t cüa Nba nu'óc thông qua cong tác phát dng phong trâo
toàn dan tharn gia bão v an ninh To quôc tao sr chuyên biên ye nhn thic
trong Nlhân dan, nng cao trách nhirn cüa các cap, các ngành trong cong tác
phông ngra, dâu franh chong ti pharn vâ vi pharn pháp 1ut trên dja bàn.
Cong an huyn dä tich c1rc, chü dng phôi hgp vói các ban, ngành, hi, doàn
the và UBND các xâ tang cithng thc hin cong tác tuyên truyên nhàm nâng
cao thirc trách nhim cüa trng cá nhân, gia dinh và toàn xã hi nham chü
dng phông ngi'xa, tIch circ len an to giác ti pharn và vi pharn pháp 1ut;
Thông báo, niêrn yet Cong khai các phuo'ng thirc thit doan hoat dng cüa các
loai ti phm den Nhan dan và can b, cOng chrc, viên chirc biêt dê phông,
tránh; rnó' d9t cao diêrntân công, trân áp ti phm và bào dam TTATGT trong
dip Têt Duung ljch, Têt Nguyen dan KST H9i 2019; to chirc gi hOi, ran de,
giáo diic dôi tu9ng trong din quãn l nghip vi, doi tugng dang chap hành
an tai dja phuoiig, dôi tugng tái boa nhp cong dông trong dtp Tt Nguyen
dan KST Hgi 2019.
- T chirc L phát dng dgt cao di&n thn công, trn áp ti pham ANTT,
TTATGT, bâo dam tuyt dôi an toàn cac sr kin ló'n cia dat nixó'c và Têt
Nguyen don KS' Hgi nàm 2019 tren da bàn huyn vói han 100 lu9t CBCS và
doàn viên thanh niên trên dja bàn tham gia diêu hành.
- To chóc phát dng phong trào toàn dan bào v ANTQ tai 11 di&n
thOn, khu dan cu vói 1.314 lut nguii tharn dir; dông thai to chirc tuyen
truyen, giáo dye pháp 1ut, 4n dng nhan dan tham gia trong cong tác thi
hành an hInh s'çr, cOng tOe tha tà truc thi han có dieu kin và cOng tác tái
bOa nhp cong dông tai 04 khu dan cu, có 444 lut ngu'Oi tham dir. To chic.
73 buôi tuyên truyen bang xe luii dng ye cac chñ truoiig, duOng lOi, chInh
sach cüa Dãng, phap 1ut cüa Nlhà nuó'c, TTATGT, phuang thirc thu doan
hoat dng cUa các loai ti phm tai dia bàn các khu dan cu và tai 05 diem
thôn, khu dan cu' vó'i 335 lu'Qt ngui tham dy.
- Cong an huyn dã t chtrc 295 ca tun tra soOt kk hcip tun tra vu
trang vó'i 1.765 luçit CBCS tharn gia tuân tra kiem soát bão darn TTATXH
tren dja bn huyn. Ket qua dâ pháp bin, giãi tOn 11 nhóm thanh nien tii tp
có biêu hin nghi van gay mat ANTT; 06 t diem dánh bac, xóc bâu cua. To

chirc ki&n tra 11 lu'9t co s& kinh doanh có diu kin v ANTT; qua kiêrn tra,
chua phát hin tru'ô'ng h9p nào vi phrn và cho các ca s ti-en viêt cam ket
thirc hin tot CáC quy djnh ye ANTT.
- Tuyêntruyên vn dng Nhân dan giao np vu khI, 4t 1iu n và Cong
c11 ho trg; phôi hqp Cong an x Long So xi phat vi pharn hành chInE 01
trung h9p, 02 dOi tu'9ng ye "Hành vi si' ditng các loi pháo ma khóng dwQ'c
phép" vâi so tiên 2.000.000d. Tiêp nhn 01 khâu sl'Jng tir che bàn hai cOn t'r
Cong an xâ Long San thu ngoài xä hi. Phôi h9p vói Dài Truyên thanh - Phát
lai truyên hInh, Cong thông tin din t:r huyn dàng tài, thông báo trên 15 tin,
bài lien quan phuong thirc, thu don cüa các loi ti pham.
- To chtrc tuyên truyn, giáo dtic pháp 1u.t phát dng phong trào và 4n
dng nhân dan tharn gia trong cong tác Thi hành an hInh sir, cong tác tha tü
truó'c thai h.n có diêu kin và cOng tác tái hôa nhp cong dOng trên dia bàn
huyn; tuyên truyên phông chông xârn hti tInh d1ic tré em tai 02 diem thOn có
160 ngu'ô'i tharn dr.
- K& h9p chat ch giCta các bin pháp phông ngra xã hi vói phông
ngixa nghip viii; khàc phic nhfl'ng ton tai han chê, dê ra các bin pháp kim chê
ti pharn và vi pharn pháp 1ut. Nâng cao chat 1ung, hiu qua cong tác giài
quyêt tin báo, to giác ti pham, kiên nghi. khô'i to, diêu tra, xir 1 an, không
bO l9t ti pham, không lam oan nguài vô ti.
3. Cong tác du tranh, xfr 1
Trong Qu 1/2019, kt trithc chuyên sang 02 vii; tip nhtn mâi 08 viii vi
pharn pháp 1ut ye TTXH; Kêt thüc xác rninh, xü l hành chInh 07 vii, 13 dôi
tucrng, phat vó,i so tiên 46.780.000d; chuyên Cong an xä. xir 1 02 vii, 05 dôi
tu'ng. Tiêp tçic xác minh 01 vçi.
Ill. NQI DUNG CONG TAC TRQNG TAM TRONG THI GIAN
DEN
1. Tip t11c trin khai th1rc hin có hiu qua K hoach thc hin Chi&a
lugc quOc gia phông, chOng ti pham giai doan 2016 - 2025 và dj.nh huóiig
den nàm 2030 trên dja bn huyn Minh Long, tinE Quàng NgAi (ban hành
kém theo Quyêt dinE so 695/QD-UBND, ngày 24/6/2016 cüa Chü tch TJBND
huyn MinE Long).
2. Tip tiic tang cuè'ng cOng tác phát dng phong trào toàn dan tham gia
bào v an ninE TO quOc, dong thai lông ghép cOng tác tuyên truyen, phô biên
ththng lôi, chinE sách cua Dàng, pháp lust cüa Nba nuâc vi cong the phông
chOng ti pham den Nhan dan nhàm nâng cao thirc chap hành pháp lut,
tinE than t giác, cãnh giác, tIch crc tham gia, ho trg llrc luqng chic nng
trong dau tranh, phông, chOng ti pham gi gin tr.t t11, an toàn xã hi tai dia
phuang.
3. Tang cumg thrc hin hiu qua cong tac du tranh, phông chOng ti
pham; chi rO nhftng nguyen nbân, dieu kin phát sinE ti pham d kjp thai
khc phiic tOn tai han che nhàrn d ra các bin phap kIm che ti pham phát
sinE trong thai gian den. Tiep tc nang cao chat lugng cOng tac dieu tra, truy
tO, xét xü ti pham, khOng de lt ti pham; không lam oan nguai vô ti, gop

phn bäo darn trt tir, an toàn xã hi, phiic vi1 nhirn vçi phát trin kinh t, xä
hi cüa huyn.
UBND huyn báo cáo Cong an tinh theo dôi, tng h9p./.
Noi nhân:
- Cong an tinli (PVO I )
- CT, PCT;
- Cong an huyn;
- CVP;
- Lu'u VT.
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