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BAO CÁO
Kt qua thirc hin Dir an "Du tranh phông, chng ti phjm xâm hi tré
em và ngtrri chu'a thành niên vi phjm pháp Iut và phông, chông bo hic
gia dInh, mua ban ngu'ô'i" trên dja bàn huyn trong Qu 1/2019
(Ti'i'ngày 16/12/2017dên ngày 15/3/2018)
Thçrc hin Kê hoch s 107/KR-TJBND, ngày 07/8/2018 cña UBND
tinh Quãng Ngãi ye thic hin Dir an "Dâu tranh phông, chông ti phm xârn
hi tré em và nguèi chu'a thành niên vi phm pháp 1ut và phông, chông bo lirc
gia dInh, rnua ban ngu'èi" (gQi tat là Di' an), UBND huyn Mirth Long báo cáo
kêt qua triên khai thic hin trong Qu 1/2019 nhu sau:
I. TINH HtMl
Trong Qu 1/2019, tInh hInh vi phrn pháp 1ut v TTXH ti-en dja bàn
huyn Minh Long xày ra 08 vii (giárn 01 vit so vó'i cing kj) nàin 2018), cii the:
01 dot pháo, 02 v1T dánh bc, 02 vçi danE nhau gay thu'ong tIch, trên linh vc
rnOi trung xáy i-a 02 vii, tren linh vrc kinh tê xày i-a 01 viii.
II. KT QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác triên khai thirc hin
- Triên khai thirc hin K hoch s 107/KH-UBND, ngày 07/8/2018
cüa Chü tjch UBNID tinh Quáng Ngi ye vic ban hành Kê hoch thirc hin
Di,r an "Dâu tranh phOng, chông ti phrn xârn hi tré em và ngui chu'a thnh
then vi phrn pháp 1ut và phông, chông b.o 1trc gia dmnh, nina ban nguôi";
Quyet djnh sO 1674/QD-UBND, ngày 08/10/2019 cüa UBNID tinh ye thành 1p
Ban Chü nhim Di an "Dâu tranh phông, chông ti phrn xâm h.i tré em, nguèi
chua thnh niên vi ph?rn pháp 1u.t và phông, chông bo 1irc gia dInE, rnua ban
nguè'i" và ban hành kern theo Quy che hot dng cüa Ban Chü nhim Dir an 2;
Kê hoach so 614/KH-BCNDA2, ngày 04/3/2019 cüa Ban Chü nhim Dir an 2 ye
thuc hiën Du an "Dâu tranh phông, chông ti ph.rn xârn hi tré em, ngui chua
thnh niên vi phm pháp 1u.t và phông, chông b.o iyc gia dlnh, mua ban nguäi"
den nãrn 2020; Kê ho?.ch so 103/KH-UBND, ngày 14/11/2018 cüa UBND
huyn Minh Long v thirc hin Dr an "Dâu tranh phông, chông ti phm xâm
hi tré em và nguà'i chu'a thnh then vi ph?m phap 1ut và phông, chông bo 1c
gia dInh, mua ban nguôi" tren d.a bn huyn; Cong van so 7743/UBND-NC,
ngày 20/12/20 18 c1ia UBND tinh Quàng Ngäi ye vic bào darn an ninh, trt
tir, bào v tuyt dôi an toàn các sr kin ló'n cüa dat nuc và Tt Dixo'ng 1ch,
Têt Nguyen den K' Hi 2019; COng van so 638/UBND-NC, ngày 13/02/2019
cña UBND tinhQuáng Ngi ye vic tiêp tiic thyc hin Chi thi sO 48-CT/TW
cüa B ChInE tn và các chuyen e ye cOng tac phông, chông ti phrn; phông,
chOng ma tüy và phông, chông rnua ban ngui närn 2019; Ke hoach sO
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303/KH-BCD, ngày 29/01/2019 cüa Ban Chi do 138 tinh Quãng Ngãi v
triên khai thrc hin Dê an "Hpp tác quôc tê ye phông, chong ti phrn rnua
ban nguii", Chuong trInli. phông, chông mua ban nguèi nàrn 2019.
- Ban hành Cong van sé 47/UBND-NC, ngày 20/12/20 18 cüa Chñ tjch
UBND huyn ye vic chi do các ca quan, ban, ngành, UBND các xã thirc
hin d:çit cao diem tan công, trân áp ti phrn và bão dam TTATGT trong dip
Têt Du'cing ljch, Têt Nguyen dan KS' Hgi 2019; Cong van so 10/UBNID-NC,
ngày 08/01/2019 cüa UBND huyn ye vic thông báo thu do.n già danh lirc
lu'gng Cong an dê 1ra dào chiêrn doat tài san; Cong van so 149/UBND-NC,
ngày 04/3/20 19 cüa Chü tch UBND huyn ye vic tiêp tiic thtrc hin Chi th
so 48-CT/TW ciXa B ChInh tr Va các chuyên d ye cong tác phOng, chông ti
phm; phông, chông ma tñy và phàng, chông rnua ban ngu'ôi närn 2019; Cong
van so 148/UBND-NC, ngày 04/3/2019 cüa Chñ tjch UBND huyn ye vic
day rnnh tan công, truy quét hot dng "tIn dcing den".
- Chi do các ban, ngành, hi, doàn th, các t chirc chInh tr - xã hi và
UBND các xâ nâng cao hiu qua phông ngra xã hi thông qua cong tác tuyên
truyn, giáo diic ye ti ph.m xâm hai tré em, ngu'i chu'a thành niên vi phm
pháp 1ut, bi.o 1irc gia dInE và mua ban nguô'i.
2. Cong tác phông ngfra
- D.y rn?nh cOng tác tuyên truyn, giao diic do dcrc, pháp 1u.t v
phông, chông ti phm xâm hai tré em và ngui chua thành nien vi phrn phap
1ut và phông, chông bao iyc gia dinE, rnua ban nguô'i thông qua phát dng
phong trào toan dântham gia bào v an ninh TO quOc nhm giüp phçi huynh, h9c
sinh neu cao tmnh th tr giac, thirc trong vic phá.t hin, tO giác 1oi ti phin
tren den ca quan chüc nng de xfr theo quy djnh. Cong an huyn chü dng
phôi h9p vó'i cac ca quan chic näng tiep tiic xây dçmg và phat trien cac mô
hInh to chiirc quân chiling tharn gia bào v an ninh trt t1.r, phông chOng ti
phm, qua do tuyen truyên, trang bi các kiên thic, k nang cho các em khi dOi
rn.t vó'i dOi tu9ng xrn hi tré em, hn che tInh trng ngui chua thành then vi
phm phap 1ut và nhãc nguôi than trong gia dinh không d bo 1rc gia dInh xày
ra, d cao canE giác vói ti pham mua ban nguèi.
- To chirc L phat dng dçit cao diin thn công, trn áp ti ph.rn ANTT,
TTATGT, bào dam tuyt dOi an toàn cac s1r kin ion cüa dat nuóc và Tet
Nguyen dan KS' Hgi nam 2019 trên da bàn huyn vói hon 100 iu'gt CBCS và
doàn vien thanh niên tren dja bàn tham gia diu hàrth.
- T chóc phat dng phong trào toàn dan bão v ANTQ t.i 11 diem
thOn, khu dn cu vói 1.3 14 1u9t ngi.thi tham di.r; dOng thôi to chic tuyên
truyên, giao dtic pháp 1u.t, v.n dng rthân dan tham gia trong cOng tác thi
hành an hInh sir, cOng tác tha tü truó'c thôi hn có diu kin và cong tác tãi
hôa nhâp cong dông t.i 04 khu dan cu, có 444 1ut nguOi tham dr. To chic
73 buôi tuyen truyen bng xe lun dng ye các chü truong, duông lôi, chinE
sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuàc, TTATGT, phuo'ng thic thu don
hot dng ca cac 1oi ti ph.m t?.i dja bàn cac khu dan cu và ti 05 diem
thOn, khu dan cu vâi 335 1ut ngui tham dir.
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- Cong an huyn dä ti chirc 295 ca tun tra soát kt hcip tun tra vu
trang vói 1.765 lucit CBCS tham gia tuân tra kiêm soát bào darn TTATXH
trên da bàn huyn. Kêt qua dã pháp hin, giài tan ii nhóm thanh niên ti tp
có biêu hin nghi van gay mat ANTT; 06 ti diem dánh bac, xóc bâu cua. To
chic klein tra 11 luot co' s& kinh doanh có diêu kin ye ANTT (10 1ut co' so'
kinh doanh khi gas, 01 Ca s& Karaoke); phôi h9p vói PhOng Van hóa - Thông
tin huyn kiêrn tra 04 Ca si kinh doanh (03 Co s& kinh doanh Internet, 01 Co.
s kinh doanh Karaoke). Qua do, chua phát hin truàng h9p nào vi pham Va
cho CC Co & trên viêt cam kêt thrc hin tot CáC quy dnh ye ANTT.
- Tuyên truyn vn dng Nbn dan giao np vu khf, 4t 1iu n và cOng
CT ho tr9'; phôi h9p Cong an xã Long Son xi ph.t vi pham hành chInh 01
trung h9p, p2 dOi tu9ng ye "Hành vi sz' dyng cac loçii pháo ma klióng thtQ'C
phép" vó'i sO tiên 2.000.000d; Tiêp nhn 01 khâu sung ty chê bàn hoi cOn ti
Cong an xä Long Son thu ngoài xä hi. Phôi h9p vói Dài Truyên thanh - Phát
lai truyên hInh, Cong thông tin din ti. huyn dàng tài, thông báo trên 15 tin,
bài lien quan phuong thc, thu doan cüa CáC loai ti phrn.
- To chcrc tuyên truyn, giáo di1c pháp 1ut phát dng phong trào và 4n
dng nhân dan tham gia trong cong tác Thi hành an hInh s1r, cOng tác tha tü
tmó'c thai han có diêu kin và cong tác tái hôanhp cong dông trên dja bàn
huyn. Trong kST, "Dci truyên thông phOng, chông xârn hai tInh dye tré em"
dà to chtrc tuyên truyên phOng chông xãrn hai tInh dye tré em tai 02 diem
thôn có 160 ngu'i tham dci.
- Nâng cao cong the tip nhn don thu', tin báo t giác v ti pharn.
dông thOi áp diing dOng b các bin pháp xác minh, diêu tra dê nhanh chóng
phát hin, diêu tra lam rO, xü' 1 trit dê các viii xârn hai tré em và ngithi chu'a
thành niên vi pham pháp luât, cung nhu' bao lcic gia dInh, mua ban ngu'i xãy
ra trén dia bàn.
3. Cong tác du tranh, xfr 1
- Trong Qu 1/20 19, trên dta bàn huyn vi pharn pháp 1u.t trên linh vçrc
TTXH xày ra 08 vt, lain bi. thuong 01 ngui; Cci the: oi vçi dot pháo, 02 vi
dánh bac, 02 v1i dành nhau gay thuong tIch, 02 vii vi phaPi trên linh virc rnOi
truO'ng, 01 vcl vi pham trén lTnh virc kinh tê. Cong an huyn da tiep nhn, xác
mirth giài quyet 08 viii vi pham pháp 1u.t ye TTX}I. Kt thüc xac minh, xir 1
hành chInh 05 vi, 07 dôi tugng, phat tien vOl sOtien 41.780.000d; chuyên
COng an xã xü 1 02 vii, 05 dôi tuqng. Hin dang tiep tic xac minh 01 vi.
- Trong ks', khOng Co tru'ông hgp xâm hai tré em và nguôi chua thành
then vi pharn pháp 1ut, các vci vic lien quan den bao lçrc gia dlnh, mua ban
nguYi.
III. NQI DITh4G CONG TAC TRQNG TAM TRONG THJI GIAN
DEN
1. Tiëp tiic triën khai thirc hin K hoach cüa Chü ti.ch UBND tinh
Quàng Ngãi ye vic thirc hin Dr an "Dâu tranh phOng, chOng ti phm xâm
hai tré em và ngu'i chua thành nien vi phm pháp 1ut và phOng, chOng bao lirc
gia dtnh, mua ban nguii".

2. Tiêp t1ic tang cu&ng cong tác phát dng phong trào toàn dan bâo v
an ninh To quôc, tiên hành lông ghép tO chirc tuyên truyên, phO biên dung
lOi, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba niió'c nhärn nâng cao tliCrc chap
hành pháp 1ut, tinh than cánh giác, tIch c1rc, tir giác tharn gia phàng, chông
ti phm cüa quân chüng nhân dan và xây dirng xã hi an ninh, an toàn, trt
tir, van rninh, nê nêp và than thin.
3. Dy rnanh cong tác du tranJa, phông chng ti phm; kjp thai khäc
phtic nh€tng ton ti hn chê, lam rO nguyen nhân, diêu kin phát sinh ti phrn
nhàm de ra các bin pháp khác phi.ic, kIm chê ti pham và vi pharn pháp 1ut
trong thô'i gian den. Nâng cao chat lucrng cong tác diêu tra, truy tO, xét xi ti
pharn, khOng de 19t ti phrn; ldiOng lam oan ngu6i vO ti, gop phân bâo darn
trt tir, an toàn xã hi, phiic vii dác 1irc nhim vii phát triên kinh tê, xã hi cüa
dja phu'o'ng.
UBND huyn báo cáo Cong an tinh theo dOi, thng hcp./.
No'i nlzân:
- Cong an tinh (PVOI);
- CT, PCT UBND huyn;
- Cong an huyn;
- CVP huyn;
- Lu'u VT.
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