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BAO CÁO
Kt qua thi'c hin Chu'ong trInh phông, chng mua ban nglrô'i
giai doin 2016 - 2020 trên dja bàn huyn Minh Long trong qu 1/2019
(Tic ngày 16/12/2018 den ngày 15/3/2019)

Thçrc hin Quyêt dnh s 677/QD-UBND, ngày 22/4/2016 cüa Chü tjch
TJBND tinh Quãng Ng.i ye ban hành Kê hoch tliçrc hin Chu'cing trInh
phông, chông mua ban nguO'i giai doan 2016 - 2020 ti-en da bàn tinh Quàng
Ngäi (viét tat là C'hu'o'ng trInh,), UBNID huyn Mirth Long báo cáo kêt qua
t1c hin trong Qu 1/2019 nhu' sau:
I. CONG TAC CHI DO TRIIN KHAI T11J'C HIJN
- Tip tiic trin khai thc hin Quyt djrth s 677/QD-UBND, ngày
22/4/2016 cüa Chü tjch UBND tinh Quàng Ngäi ye vic ban hành Kê hoach
thirc hin Chrrong trInh phông, chông rnua ban nguii giai don 2016 2020 tren dja bàn tinh Quàng Ngãi; Quyet djnh so 661/QD-UBND, ngày
14/6/20 16 cüa Chit tjch UBND huyn Mirth Long ye vic ban hành Kê hoach
thçrc hin Chuo'ng trInh phông, chông mua ban ngui giai doi.n 2016 2020 tren dia bàn huyn Minh Long; Kê hoch so 303/KH-BCD, ngày
29/01/2019 cüa Ban Chi d.o 138 tinh Quáng Ngãi ye triên khai thrc hin Dê
an "Hgp tác quôc te ye phông, chông ti phrn mua ban nguôi", Chu'o'ng trInh
phOng, chông rnua ban nguè'i nAm 2019; Cong vn so 638/UBND-NC, ngày
13/02/2019 ctta UBND tinh Quàng Ngãi ye vic tiêp tiic thirc hin Chi thi. sO
48-CT/TW ciXa B ChInh tri và các chuyên dê ye cong tác phông, chông ti
ph.m; phông, chong ma thy và phông, chông rnua ban ngithi nrn 2019.
- Ban hành Cong van s 149/UBND-NC, ngày 04/3/20 19 cüa Chü tjch
UBND huyn ye vic tiêp tirc thtrc hin Chi th so 48-CT/TW cüa B ChInh
trj và các chuyên de ye cOng tác phông, chông ti pham; phông, chông ma thy
và phông, chông mua ban ngui nàm 2019; Cong van so 40/IJBND-NC, ngày
16/01/2019 ctta Chir tch UBND huyn ye yjêc trien khai thrc hin kien ngh
cüa Uy ban Tix pháp cüa Quôc hi ye thirc hin pháp 1ut phông, chông mua
ban ngui.
- Chi d.o các ban, ngành, hi, doàn th& t chtrc chInh tr - x. hi tren
dja bàn, TJBND các x. theo chüc nàng, nhim vii trien khai thçrc hin có hiu
qua Chuong trInh phông, chông rnua ban ngui giai don 2016 - 2020 và các
D an lien quan.
II. KT QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác phông ngfra

- Tang cumg các hot dng tuyen truyn, giáo diic, ph bin dt±ng lôi,
chInE. sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nlhà nuó'c thông qua nhieu hInh thác khác
nhau
1

gàn vói ni dung tuyên truyn dan giàn, d hiêu, có str dyng tiêng cüa dng
bào dan tc thiêu so dê tuyên truyên giüp nhân dan nâng cao tinh than cânh
giác và tIch circ tharn gia phát hin, to giác ti phrn. Cüng vó'i truyên thông
trrc tiêp là các hInJa thirc tuyên truyên trên các phuo'ng tin thông tin dai
chüng, giüp nguà'i dan nâng cao nhn thrc ye pháp 1ut nâng cao thirc, tinh
than cành giác, tIch c1rc, tir giác tharn gia phông, chông ti pharn rnua ban
ngu6'i nói riêng và các 1o.i ti phrn k}iác nói chung hoc rnO' các lop dy
nghê, to vic lam giüp nn nhân hôa nh.p cong dOng; giárn sat chit ch vic
kt hôn, cho nhn con nuôi có yêu tO nuó'c ngoài hoc du'a ngu'i Vit Narn di
lao dng nu'ó'c ngoài theo h9p dOng de cO bin pháp quàn 1 hiu qua. Cong
an huyn là co' quan thu'àng trixc, 1irc lu'Q'ng nOng cot trong dâu tranh phOng,
chông ti pham d. chü dng nan-i tInh hInh ye ho.t dng cüa ti phrn mua
ban ngu'Oi và các dOi tu'gng khác có lien quan, áp diing các bin pháp nghip
vu, tap trung vào các tuyên, dja bàn tr9ng diem dê phOng ng'ra, phát hin,
ngän chn các hành vi vi phm pháp lut lien quan den ti phrn rnua ban
ngui; dOng thô'i, phôi h9p vó'i các ban, ngành, hi, doàn the và UBND các xä
tang cu'Oiig diây mnh cOng tác tuyên truyên, chü dng phôi h9p vó'i các Ca
quan tuyên truyên day rnnh tuyên truyên ye phông, chOng ti phrn inua ban
ngu?i; thirc hin In& d9t cao diem tan cOng, trap áp ti phrn, bào dam an
ninh, trt t1i', bào v tuyet dOi an toàn các si kin lón cüa dat nu'óc và Têt
Nguyen dan K Hqi 2019.
- To chirc phát dng phong trào toàn dan bão v ANTQ tai 11 diem
thôn, khu dn cu vâi 1.314 lu'çrt nguà'i tham dir; dông thè'i tO chirc tuyên
truyên, giáo diic pháp 1u.t, v.n dng nhan dan tharn gia trong cong tác thi
hành an hInh slr, cOng tác tha till truâc thO'i hn có diêu kin và cong tác tái
hôa nhp cong dông ti 04 khu dan Cu', co 444 1ut ngui tham dir. TO chic
73 buOi tuyên truyên bang xe in-u dng ye các chili truang, duà'ng lOi, chInh
sách cüa Dãng, pháp lu.t cüa Nhà nu'O'c, TTATGT, phuo'ng thic thu don
hoat dng cilia các loi ti phrn tai dja bàn cac khu dan cu và tai 05 diem
thôn, khu dan Cu' vó'i 335 lu9't ngu'i tham dir; to chirc 295 ca tuân tra kiêm
soát ket h9p tuan tra vu trang bào dam ANTT vó'i 1.765 hrçit CBCS tham gia
tuan tra bào dam ANTT trên dja bàn huyn.
- Nâng cao cht lu'qng cOng tác tip nhn, xü l tin báo t giác v ti
phm, kh&i tO, diu tra, truy to, xét xfr, không d 19t ti phm, khOng lam oan
ngui yO ti, truy bat dOi tugng phm ti, giài ciu, h tr và kjp thai bào v
nn nhân, dc bit vi nn nhân là tré em gop phân bào dam trt tçr, an toàn xä
hi trén dja bàn huyn.
2. Cong tác du tranh, xfr 1; tip nhn, giãi cfru ntn nhân
Trong Qu 1/2019, trên dja bàn huyn không xây ra ti phm rnua bàn
ngui; chua phát hin bng, nhóm, dôi tu9ng có bieu hin nghi van lien quan
den hot dng mua ban ngithi; chua tiêp nhn, h trg tru'ô'ng h9p nào nn
nhanbimuabàntr&ve.
Ill. NQI DUNG CONG TAC TRQNG TAM TRONG THOI GIAN
DEN

1. Tip ti1c trin khai thirc hin có hiu qua Chu'ong trInh phông, chng
rnua ban ngui giai don 2016 - 2020 trên da bàn huyn Minh Long, tinh
Quâng Ngãi và các Dê an lien quan den 1oi ti phrn nay.
2. Tip tiic dy rninh thirc hin hiu qua cong tác phông, chOng ti
phrn rnua ban ngui; day rnanh chuong trInh phôi h9p ye "Day rn.nh phong
trào toàn dan bâo v ANTQ trong tInh hinh rnói"; tang cuèiig cOng tác tuyên
truyên, giáo d1ic nâng cao nhn thirc pháp lut và k nãng phông, chông rnua
ban nguô'i nhât là ó' các xA tr9ng diem nguy CG xãy ra rnua ban ngu'è'i.
3. Tang cu'ôii.g nrn ch.c tInh hInh, quàn l chat ch các 1oi di tuçrng
dê phông ngra, phát hin và xü l nghiêrn các dôi tu'9ng lien quan den rnua
ban nguà'i de ran de giáo duc, phông ngi1a cuing vói tiêp t11c lam tOt cOng tác
tiêp nhn, xác rninh, bào v và ho trg nn nhân bj rnua ban trô' ye on dnh
cuc song, tái hôa nh.p cong dOng.
4. Nâng cao h.iu qua phàng ngüa ti phrn rnua ban nguài; lam t&
cOng tác diêu tra, truy to, xét xü ti phm rnua ban ngu'èi cüng nbu' vic tiêp
nh.n, bào v, ho trg nn nhân b rnua ban tró' ye dja phu'ang; chñ dng kiên
nghj, dê xuât khi g.p khó khàn, vuó'ng mac trong qua trinh thçrc hin cOng tác.
UBNID huyn báo cáo Cong an tinh theo dOi, tng hpp./.
No'i nh/In:
- Cong an tinh (PVO1);
- CT, PCT;
- Cong an huyn;
- CVP;
- Luu VT.

