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BAO CÁO
Kêt qua thii'c hin Chin ItrQc quc gia phông, chng
ti phm giai doin 2016 - 2025 và djnh hir&ng den näm 2030
trên dja bàn huyn Minh Long trong qu 1/2019
(T'i' ngày 16/12/2018 den ngày 15/3/2019)
T1c hin Quyêt dnh s. 940/QD-UBND, ngày 31/5/2016 cüa Chñ tjch
LJBND tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành K hoch thirc hin Chiên lu'gc
quôc gia phông, chông ti pham giai don 2016 - 2025 và djnh hu'óng dên
nãm 2030 trên dja bàn tinh Quãng Ngäi (gQi tat là C'hiên lu'Q'c,), TJBND huyn
Minh Long báo cáo kêt qua thic hin trong Qu 1/2019 nhu sau:
I. CONG TAC CIII DiO TRIIN KHAI TH1)C HIJN
Tip tiic trin lthai thtic hin Quyt djnh s 940/QD-UBND ngày
31/5/2016 Chü tjch UBND tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành Kê hoch thirc
hin Chiên lugc quôc gia phông, chông ti phan giai don 2016 - 2025 và
djnh hithng den näm 2030 trên dja bàn tinh Quàng Ngi; Quyêt djnh so
695/QD-UBND, ngày 24/6/20 16 cCia ChiX tjch UBND huyn Mirth Long ye
vic ban hànlr Kê hoch thirc hin Chiên luçic quôc gia phông, chông ti
phm giai doan 2016 - 2025 và djnh hung den 11am 2030 trên dja bàn huyn
Minh Long; Quyêt dnh so 677/QD-UBND,ngày 22/4/2016 cüa Chü tjch
UBND tinh Quàng Ngãi ye vic ban hànJa Kê hotch thic hin Chuung trInh
phông, chông rnua ban nguäi giai doan 2016 - 2020 trên dja bàn tinh Quãng
Ngãi; Kê hoach sO 59/KH-UBND, ngày 16/4/2018 cña UBND tinh ye thyc
hin Dê an "Phông, chông các 1oi ti phrn có to chrc, ti phm xuyên quOc
gia"; Cong van so 7743/UBND-NC, ngày 20/12/2018 ci1a Chü tich UBND
tinh Quàng Ngãi ye viêc bào dam an ninE., trt tir, bào v tuyt dôi an toàn các
sr kin lón cüa dat nu'âc và Têt Duo'ng ljch, Têt Nguyen dan Kr Hgi 2019;
Cong van so 638/UBNID-NC, ngày 13/02/20 19 cita UBND tinh Quáng Ngäi
y yjêc tiêp tçic thçrc hin Chi thj so 48-CT/TW cña B ChInh tr và các
chuyên dê ye cOng tác phông, chông ti phm; phông, chông ma tiy yà
phông, chông rnua ban nguôi näm 2019.
- Ban hành Cong van s 47/UBND-NC, ngày 20/12/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn ye viêc chi do các cc quan, ban, ngành, UBND các x. thirc
hin dçt cao diem tan công, trân áp ti phm yà bào dam TTATGT trong djp
Têt Durnig ljch, Têt Nguyen dan Ki Hgi 2019; Cong vn sO 1OIUBND-NC,
ngày 08/01/2019 cüa UBND huyn ye yiêc thông báo thu don già danh 1trc
1ung Cong an d 1ra dào chiern do.t tài san; Cong van so 149/UBND-NC,
ngày 04/3/20 19 cña Chit tjch UBND huyn y vic tiep tçic thirc hin Chi thi,
so 48-CT/TW cña Bô ChInE. tri, yà các chuyen e y cOng tác phông, chOng ti
ph.m; phông, chông ma tuy yà phông, chông mua ban ngui näm 2019; Cong

van s 148/UBND-NC, ngày 04/3/20 19 cüa Chü tjch UBND huyn v vic
day rnnh tan công, truy quét hot dng "tIn diing den".
- Chi dao các ban, ngành, hi, doàn th& cact chrc chInh tn - xä hi và
UBND các xã thirc hin d9t cao diem tan công, trân áp ti phm trong dip Têt
Nguyen dan KS' Hqi 2019, dông thôi thirc hin có hiu qua Chiên luqc quôc
gia phông, chông ti pharn nói chung và các Dê an cüa Chiên lu'Q'c nói riêng
theo chic nãng, nhirn vii dugc giao. To chic tuyên truyên, giáo dye, phô
biên duô'ng lôi, chIrih sách cüa Dâng, pháp 1u.t cüa Nhà nuó'c den dông dào
quân chüng nhân dan.
IL KT QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác phông ngfra
bin duèng i&, chInh sách
- Tang cu'ng tuyên truyn, giáo dye,
cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuó'c thông qua cong tác phát dng phong trào
toàn dn tharn gia bão v an ninh To quôc to si.r chuyên bien ye nhn thic
trong N]aân dan, nâng cao trách nhim cña các cap, các ngành trong cong tác
phông ngi.ira, dâu trarth chông ti phrn và vi phm pháp 1ut trên dja bàn.
Cong an huyn dà tich circ, chü dng phôi h9p vri các ban, ngành, hi, doàn
the và UBND các xä tang cumg thirc hin cong tác tuyên tnuyên nhäm nâng
cao thirc trách nhim cña ti'xng ca nhân, gia dInh và toàn xã hi nhãm chü
dung phông ngüa, tIch circ len an to giác ti phm và vi pham pháp 1u.t;
Thông báo, niêm yet cong khai các phuo'ng thic thu doan hot dng cüa các
1o.i ti phrn den Nlhân dan và can b, cong chüc, viên chic biet de phông,
tránh; rn& dpt cao diem tan công, trân áp ti phm và bào dm TTATGT trong
Hgi 2019; to chirc gi hOi, ran de,
dip Têt throng ljch, Têt Nguyen dan
giáo dye dôi tagng trong din quãn nghip vi1, dôi tuçing dang chap hành
an ti da phuong, dôi tu'çmg tái hôa nhp cong dông trong dp Tt Nguyen
Hcyi 2019.
dan
- To chtrc L phát dng d9t cao di&n n công, trn áp ti phm ANTT,
TTATGT, bào darn tuyt dôi an toàn các sr kin iOn cüa dat nithc và Tet
Hgi nàm 2019 trên dja bàn huyn vói hmi 100 luç't CBCS và
Nguyen dan
doàn vien thanh then tren dja bàn tharn gia dieu hành.
- T chirc phat dng phong trào toàn dan bào v ANTQ t.i 11 dim
thôn, khu dan cu vOi 1.3 14 lu'Qt nguô'i tham dir; dông thài to chic tuyen
truyen, giáo d11c pháp 1ut, 4n dng nhân dan tham gia trong cong tác thi
hành an hlnh sir, cong tác tha t11 trithc thai h.n Co dieu kin và cong tác tái
hOa nhp cong dông tai 04 khu d cu, có 444 lugt ngithi tharn dy. To chic
73 buôi tuyên truyen bang xe lu'u dng ye các chiX truang, duô'ng iOi, chInh
sách cüa Dàng, pháp iuât cüa Nba nuó'c, TTATGT, phuong thác thu don
hot dng cua các 1o.i ti phrn ti da bàn cac khu dan cu và ti 05 diem
thOn, khu dan cu vOi 335 lugt ngui tham dr.
- COng an huyn dã t chic 295 ca tun tra soát kk hqp tun tra vu
trang vOi 1.765 1ut CBCS tham gia man tra hem soat bào dam TTATXH
tren dja bàn huyn. Kt qua dã pháp hin, giài tan ii nhóm thanh niên tii tp
có bieu hin nghi van gay mat ANTT; 06 ti diem danE bc, xóc bâu cua. TO
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chirc kirn tra 11 lu'o't c s& kinh doanh có diu kin v ANTT; qua kirn tra,
chua phát hin trithng hçip nào vi phrn và cho các Ca s& trên viêt cam kêt
thirc hin tot các quy djnh ye ANTT.
- Tuyêntruyên 4n dng Nhân dan giao np vu khI, vt 1iu n và cong
cii ho tr9'; phôi h9p Cong an xã Long Son x pht vi phm hành chInh 01
trung hpp, 02 dôi tugng ye "Hành vi th dipig các loQi pháo ma khóng dwQ'c
phép" vói so tiên 2.000.000d. Tiêp nhn 01 khâu sng tçr chê bàn hai cOn t'r
Cong an xã Long Son thu ngoài xã hi. Phôi hgp vói Dài Truyên thanh - Phát
1i truyên hInh, Cong thông tin din tü huyn dàng tài, thông báo trên 15 tin,
bài lien quan phuong thirc, thu don cüa các 1o.i ti phm.
- To chtrc tuyên truyn, giáo d11c pháp lust phát dng phong trào và vn
dng nhân dan tharn gia trong cOng tác Thi hành an hInh slx, cOng tác tha tii
ti-uc thèi h.n có diêu kin và cong tác tái hôanh.p cong dông tren dja bàn
huyn; tuyen truyên phông chông xâm h.i tInh diic tré em ti 02 diem thôn có
160 ngu'è'i tham dii.
- Kt hçp cht ch gitta các bin pháp phông ngra xã hi vói phOng
ngIxa nghip vçi; khàc phirc nhfing ton ti hn che, de ra các bin pháp kim chê
ti phm và vi phm pháp lut. Nâng cao chat lucmg, hiu qua cOng tác giài
quyêt tin báo, tO giác ti phm, hen nghj khi to, diêu Ira, xir 1 an, không
bô l9t ti phm, không lam oan ngui vO ti.
3. Cong tác dan tranh, xfr 1
Trong Qu 1/20 19, k' truâc chuyn sang 02 vi; tip nh.n mth 08 vi,r vi
phm pháp 1ut ye TTXH; Kêt thüc xác minh, xu 1 hành chInh 07 vçi, 13 dôi
tu9ng, pht vo'i so tiên 46.780.000d; chuyên Cong an xã xu l 02 V11, 05 dôi
tu9ng. Tiêp tyc xác minh 01 vi.
III. NO! DUNG CONG TAC TRQNG TAM TRONG TH(iI GIAN
DEN
1.Tip tyc trin khai thirc hin có hiu qua K hoch thçrc hin Chiên
luc quôc gia phông, chông ti phrn giai don 2016 - 2025 và djnh huóng
den nam 2030 trên da bàn huyn Minh Long, tinh Quàng Ngài (ban hành
kèm theo Quyêt djnh so 695/QD-UBND, ngày 24/6/20 16 cüa Chñ tjch TJBND
huyn Mirth Long).
2. Tip ttic tang cung cOng tác phát dng phong trào toàn dan tham gia
bào y an ninh TO quOc, dOng thi lông ghép cOng tác tuyên truyên, phO bien
duông lOi, chInh sách cüa Dàng, pháp lust cña Nhà nuâc vâi cOng tác phông
chông ti phm den Nhân dan nhàm nang cao thc chap hành pháp lut,
flith than tr giac, earth giác, tIch circ tham gia, h trg 11rc 1u9ng chüc nàng
trong dâu tranh, phông, chOng ti phm gitt gin trt tir, an toàn xà hOi ti dja
phuang.
3. Tang cung thçrc hin hiu qua cOng tac du tranh, phông chng ti
phm; chi rô nhttng nguyen nhân, dieu kin phát sinh ti ph.m dê kip thai
khàc phyc ton ti hn chê nhàrn d ra các bin pháp kim chê ti phm phat
sinh trong thôi gian den. Tiep t11c nang cao chat lugng cOng tac diêu tra, truy
tO, xét xu ti phm, khOng de lt ti phm; khOng lam oan ngui vO ti, gop
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phn bão darn trt tir, an toàn xã hi, phçic vti nhirn vii phát trin kinh t, xã
hi cüa huyn.
UBND huyn báo cáo UBN]J tinh (qua Cong an tin/i,) theo dôi, tng
hçip./.
.T\To'i u/ian:
- Cong an tinh (PVOI);
- CT, PCT;
•- Cong an huyn;
- CVP;
- Luu VT.
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