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KInh gth:
- Các co quan, doTi vj trirc thuôc UBND huyén;
- Các tO chirc chInh tn - xã hi huyn;
- COng an huyên, Ban Chi huy Quan sr huyn;
- Các co' quan tinh dóng trên dja bàn huyên;
- LTBND cac xa.
Thuc hiên Chi thi s 16/CT-UBND, ngày 0 8/1 0/2018 cüa Chü tjch
UBND tinE Quáng Ngãi ye tang cuè'ng cOng tác quán 12, phông, chông vi
pham pháp 1ut trong hot dng cho vay, cam cô tài san trên dja bàn tinh, Chü
tch UBND huyn Minh Long yêu câu:
1. Các co quan, ban, ngành, hi dioàn th huyên, UBND các xã diây
rnnh cOng t4c tuyên truyên, phO biên, giáo dc pháp 1ut nhãm nâng cao
nhn thirc cüai can bô, dáng viên và Nhân dan trong vic chap hành chInh sách
tai chInE, quy dinE cña pháp luât ye giao dlch, vay muon, huy dng, sir ding
von an toàn. Thithng xuyên phát dng phong trào toàn dan bào v an ninh To
quOc, xây drng co' quan, don v, doanh nghip, khu dan cu an toàn ye an ninh,
trt tr; không cam cO tãi san vói miic dIch khOng rö rang; khOng trVc tiCp
hoc gián tiêp tham gia hoat dng cho vay lãi nng, "TIn diing den", 19'i dting.
kinh doanh djch vi cam do dê vi pham pháp 1ut.
2. Cong an huyn
- Dy mnh thc hin t6t cOng tác phông, cMng các hành vi vi phrn
pháp 1ut; chü dng näm chäc tInh hInh dja bàn; kjp thñ phát hin và tp
trung dâu tranh trit phá các 0, nhorn, dOi tuo'ng hoat dng cho vay lãi nng,
"TIn diing den", igi ding kinh doanh djch viii cam dO vi phm pháp 1ut trén
dia bàn huyên. K1iI có yêu câu tiên hành m các dgt cao diem tan công, trân
áp ti pham; trit xóa các diem, ti diem phirc tp ye t nn xã hi tren dja bàn
huyn.
- Tang cithng cOng tác quán 1, kiiTi tra dnh kST, dot xut, xir
nghiêm các vi phm dOi vó'i nhü'ng Co s kinh doanh djch vçi cam do; kiên
nghi co' quan có thâm quyen thu hOi giây chirng nEn dàng k2 kinE doanh dOi
vii nh&ng co s vi phtm quy dnh cüa pháp 1ut; lam tOt cOng tác tuyên
truyên, kiem tra, thu hOi, vn dng Nhân dan giao np vu khI, vt 1iu nO,

cong cii h try.
Tang cung phát dng phong trào toàn dan bào v an ninh To quOc;
tich crc tuyên truyên, vn dng các Co quan, doanh nghip và NTiân dan tIch
circ tharn gia phông ngra, phát hin, to giác ti phm, nhât là nhttng dOi
tuçmg có biêu hin huy dng vOn cüa nhiêu ngui vói sO luçing 1n hoc
chuyên cho vay Iãi nng.
3. Ngân hang Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn
Tiêp tic thrc hin các cong van triên khai và chi do cüa Ngân hang
Nhà nuóc Vit Narn, dOng thi triên khai thirc hin dOng b các giài pháp co
câu li theo mictiêu, di,nh hu'ng phát triên cña Ngân hang và h thông các tO
chirc tin ding den nãm 2020; tiêp tic thic hin Dê an "Xây drng và phát triên
h thông tài chinh vi rnO ti Vit Narn den hêt nàrn 2020"; rà soát, dê nghi, cap
có thârn quyên si'a dOi, bô sung, dôi rni quy trInh huy dng và cho vay vOn
theo huó'ng don giàn hOa thu tVc nhung van darn bâo an toàn vOn vay và phü
hçp vó quy dinh cña pháp lut, to diêu kin thun lci nhât là dê nguè'i dan,
doanh nghip tiêp cn nguOn vOn. Tang cuèig tuyên truyên, giáo dic pháp
1ut nhäm nâng cao thirc trách nhim cüa can b, cOng nhân viên trong thrc
thi cOng vi, khOng tiêp tay hoc tham gia hoit dng "TIn diing den", cho vay
nng läi; phôi hp chtchë vi 1rc lugng Cong an huyn trong diêu tra các vv
vic, vv an lien quan den linh rçrc tiên t, ngân hang.
4. Phông Tài chInh - Kê hotch huyn
Thm di,nh chat chë h so cp giy chrng nhn däng k kinh doanh dOi
vói các h kinh doanh di,ch vi cam do trên di,a bàn huyn; phOi hçrp vOi các
don vi, chiirc nãng có lien quantiên hành tO chic kiêrn tra, hu kiêrn vic chap
hành quy di,nlri cüa pháp lut ye kinh doanh djch vi cam dO, kiên quyêt thu hOi
Giây ching nhn däng k kinh doanh dOi vi nhmg cá nhân, to chüc c tInh
vi phrn theo quy di,nh cüa pháp lut.
5. Phông Van hóa và Thông tin huyn
Tang cuing cong tác kim tra, xi1 l nghiêrn các vi phtm ye in, quàng
cáo trên các tri din, ct tin hiu giao thông, cay xanh noi cOng cong hoc
hành vi tan phát t roi quàng cáo trái pháp 1ut lien quan den "Tin diing den"
ành hu&ng den m quan, trt tçr an toàn giao thOng, trt tr xã hi tren dja bàn
huyn.
6. flài Truyên thanh - Phát hji truyên hInh huyn
ThuO'ng xuyen thông tin tInh hInh lien quan "TIn diing den", cho vay
nng lãi, tInh hInh ANTI den quân chung nhân dan trên dta bàn huyn; dOng
thai phO bien cac quy di,nh cüa pháp lut lien quan den hot dng "TIn ding
den"; cho vay lãi nng cüng nhu phuong thüc, thu don hot dng cüa loi ti
phrn nay và the hi, h liy cüa no d Nhân dan phOng, tránh.
7. Phông Giáo dic Va Dao to huyn
Chi do thirc hin có hiu qua quy ch phi hçip cüa PhOng Giáo djc và
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Dào tao huyên vth Cong an huyên v thirc hin các giài pháp dam báo ANTT,
xây dung tnthng hoc an toàn; tang cithng cong tác quán l, giáo diic h9c sinh,
can bO cOng chic khOng vi pham pháp 1ut, té nan xã hOi, khOng cam cO, the
chap tài san trái pháp luât, khOng hoat dông "TIn ding den", không vay tiên
cüa các co sO' kinh doanh dich vu crn dO.
8. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh vã Xã hi huyên
Tang cuO'ng cOng tác tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp lut cho
nguO'i lao dông trên dja bàn huyên dê h9 nám vfi'ng các chinh sách, quy djnh
cüa pháp luãt trong hoat dông vay, cho vay gän vái cOng tác tuyên truyên ye
phOng, chong ti pharn và t nan xa hOi; tang cu'èng quán 1 vâ darn báo
quyên lvi, giüp ngu'ô'i lao dông có viêc lam On djnh; hithng dan hp vay von an
toàn tIr các ngân hang, tO chiurc tin ding, tO chirc tài chInh hpp pháp khi có
nhu câu chInh dáng.
9. Phông Tu' pháp huyn
Tang cumg cOng tác tuyên truyn, huó'ng din, ph bin sâu rng các
quy djnh cüa pháp luât ye xO' l hInh sr, xir pht vi phm hành chInh vâ càc
ni dung pháp 1ut khác lien quan den các hành vi phát tO' ro'i, treo, dan quàng
cào nôi dung "Tin diing den", cho vay nng lâi xây ra trên dja bàn huyn. To
chiTrc bOi duoig kiên thirc pháp lut lien quan den ni dung nay chodi ngü
báo cáo viên pháp 1ut, tuyén truyên viên pháp lut de nâng cao hiu qua cOng
tác tuyên truyên.
10. Be nghi Uy ban Mat trn To quc Vit Nam huyn và các tO
chfrc chInh trl - xã hi huyn
Dy mnh cOng tác pMi hop tuyên tmyn v phông, chng ti phm,
nhât là tôi pham lien quan den hoat dông "Tin diing den", cho vay nng lãi,
kinh doanh dch viii cam do; thuO'ng xuyén quan tam den can b, doàn viên,
hi viên de kjp thO'i phát hiên và h trçi nhtmg nguO'i có hoàn cánh khó khàn,
có nhu câu vay vOn chinh dáng hoc huo'ng dan h9 vay von an toàn tr các
ngân hang, tO chüc tin diing, tO chü'c tài chInh hp pháp. Thrc hin vai trô
giárnsát ngay tü dia bàn khu dan Cu, vn dng Nhân dan giám sat và to giác
các to chü'c, cá nhân hot dông lien quan den "TIn diing den", chovay nng
lãi. Chi do 1irc luo'ng hi vién, doàn vien, thanh niên, h9c sinh, phOi hç'p vO'i
lrc lu'ang COng an xã dOng bat ra quân tháo go', tây xOa tat cá bang hiu, giây
quâng cáo, thu gom các tO' roi, pa nO, áp phIch lien quan den "TIn diing den",
khOng de nguO'i dan tiép can, tiep xiic.
11. Dê nghi Vin kim sat nhân dan huyn, Tôa an nhân dan
huyn.
Phi hp cht chêvO'i Co quan Cành sat diu tra COng an huyn trong
cOng tác diêu tra, truy tO, xét xfr các vu an, nhât là nhu'ng vii lien quan den

hoat dông "Tin dvng den", cho vay nng lãi, dam báo xfr 1 nghiem minh
dáng nguO'i, diing tôi, dng pháp luât, khOng dé xáy ra oan, sai, bO ipt ti
phtim Trong qua trInh tien hành tO tung phái lam rO nguyen nhan, dieu kin
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phát sinh ti phrn hot dng "TIn ding den", cho vay nng lãi d kiên ngh
các co quan có thârn quyên dê ra các bin pháp khäc phic và phông ngra 1oi
ti phrn nay; dông thà'i tang cu'?ing giài quyêt, xét xü dirt diem các vi an
diem nhãm giáo diic, ran de, phông ngra chung.
tip tic dày mnh cong
12. Các ban, ngành theo chiirc nàng, nhirn
tác tuyên truyên, phô biên, giáo dc pháp 1ut nhãm nâng cao nhn thc ca
can b, dàng viên và Nhân dan trong vic chap hành chInh sách tài chInh, quy
dnh cüa pháp 1ut ye giao dch, vay muçYn, huy dng, si:r ding vOn an toàn.
Thuà'ng xuyên phôi hçip vi Cong an huyn phát dng phong trào báo v an
ninh To quôc, xây drng co quan, dGn v, doanh nghip, khu dan cu an toàn ye
an ninh, trt tir; tuyt dOi không cam cô tài san vói mvc dIch khOng rO rang;
1dOng trrc tiêp hoc gián tiêp tharn gia vào hot dng cho vay nng lãi, "TIn
dmg den", igi dmg kinh doanh dch vi cam do de vi phrn pháp 1ut.
13.UBNDcácxã
TO chrc quán trit Chi th 16 cüa Chü tch Uy ban nhân dan tinh Quàng
Ngãi ye tang cumg cOng tác quãn 1', phông, chông vi phm pháp 1ut trong
hot dng cho vay, cam cô tài san trên da bàn tinh và cong van nay den timg
can b, dàng viên; dông thii, day mnh cong tác tuyên truyên, vn dng Nhân
dan, yêu câu can bO, cong chirc, viên chirc chap hành nghiêrn pháp 1ut ye
giao dich, vay mugn, huy dng, sir diing von an toàn, nghiêm cam vic tham
gia hot dng "Tin dung den", cho vay nng lãi, kinh doanh dch vi cam do
dê vi phm pháp 1ut; kp thai thông tin ye các hot dng vay von isu dãi, các
qu ho trg cüa Nhà nuôc dé Nhân dan biêt và tiêp c.n nguôn vOn vay.
14. To chu'c thirc hin
a) Cac Co quan, ban, ngành và UBND các xä có trach nhim thrc hin
chi do cüa cong van nay. Dtnh k hang näm (truó'c ngày 10/11), báo cáo t
qua thirc hin cho IJBND huyn (qua Cong an huyn) d tong hgp báo cáo
UBND tinh theo quy dinh.
b) Giao Cong an huyn chü trI, phi hgp vi Van phông
HDND&UBND huyn chju trách nhim giám sat, don doe thic hin và tng
hgp bao cao UBND huyn theo quy dtnh./.
No'i nhin:
- Nhu trên;
- UBND tinh;
- Cong an tinh (qua PVO1);
- TT Huyn ui', TT HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyii;
- Uy ban MTTQ Vit Narn huyn;
- VKSND huyn, TAND buyn;
- CVP, PCVP UBND huyn;
- Luu VT.
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