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BAO CÁO
Kt qua thic hin Chu'o'ng trinh phông, chng mua ban ngir?ri
giai don 2016 - 2020 trên dja bàn huyn Minh Long trong tháng 3/2019
(Ti' ngày 16/02/2019 den ngày 15/3/2019)
Thrc hin Quyt djnh s 677/QD-UBNID, ngày 22/4/2016 cüa Chü tjch
UBND tinh Quãng Ngài ye vic ban hành Kê hoch thi.rc hin Cbu'o'ng trInh
phông, chông mua ban ngu'èi giai don 2016 - 2020 trên da bàn tinh Quáng
Ngãi (viêt tat là chuong trInh,), UBND huyn Minh Long báo cáo kêt qua
triên ld-iai thrc hin trong tháng 3/2019 nhu sau:
I. TINH H!NH
Trong tháng 3/20 19, trên da bàn huyn chua phát hin ti phrn lien
quan den rnua ban ngtthi. Chua xãy ra tru'èng hp nan nhân nào bj rnua ban.
II. KIT QUA CAC MT CONG TAC
1. Cong tác triên khai thiyc hin
- Tiêp tçi.c triên khai thirc hin Quyk djnh s 677/QD-UBND, ngày
22/4/2016 cüa Chü tjch UBND tinh Quâng Ngãi ye vic ban hành. Kê hoach
thirc hiên Chuoiig trInh phông, chông rnua ban nguèi giai doan 2016 2020 ti-en dja bàn tinh Quãng Ngãi; Quyêt dlnh so 661/QD-UBND, ngày
14/6/20 16 cüa Chñ tch UBND huyn Minh Long ye vic ban hành Kê hoach
thuc hiên Chucrng trinh phông, chông rnua ban ngu'i giai doan 2016 2020 trên dja bàn huyn Minh Long; Cong van so. 60/UBND-NC, ngày
23/01/2018 ciia Chü tjch UBND huyn ye vic triên khai thi.rc hin Dê an 2
"Dâu tranh phông, chông ti pharn mua bàn ngui" giai doan 2017-2020 trên
dja bàn huyn; Kê hoachsô 303/KH-BCD, ngày 2?/01/2019 cüa Ban Chidao
138 tinh Quàng Ngäi ye triên khai thirc hin Dê an "Hcrp tác quOc tê ye
phông, chông ti pharn rnua ban ngui", Chuong trmnh phàng, chông rnua ban
ngui nàm 2019; Cong vAn so 638/UBND-NC, ngày 13/02/2019 cüa TJBND
tinh Quáng NgAi ye vic tiêp tçic thçrc hin Chi thj sO 48-CT/TW cüa B
ChInh trj và các chuyên dê ye cOng tác phông, chông ti pham; phông, chong
ma tüy và phông, chông mua bàn ngui nm 2019.
- Ban hành Cong van s 149/UBND-NC, ngày 04/3/2019 cüa Chü tjch
UBND huyên ye viêc tiêp tuc thuc hiên Chi thi so 48-CT/TW cua Bô Chinh
tr và các chuyên dê ye cOng tác phông, chOng ti pham; phông, chông ma tüy
và phông, chông mua ban ngu'è'i nArn 2019.
- ChI dao các ban, ngành, hi, doàn th, các t chác chInh tr - xA hi
ti-en dia bàn huyn, UBNI) các xA t chüc trin khai thtrc hin CO hiu qua
Chucing trInh nói chung và các D an nói rieng theo chc nAng, nhirn vii
dugc phân cong.
2. Cong tác phông ngfra
1

- Tharn muu UBND huyn chi dao các co quan, don vj, dja phuong
dàng k thi dua d.t tiêu chuân "An toàn ye an ninE tr.t tr" närn 2019. Tharn
rnixu Ban Chi do 138 huyn ban banE Kê hoch ye cong tác xây dung phong
trào toàn dan bão v an ninh To quôc nàrn 2019.
- Cong tác tuyên truyn, giáo diic, ph bin du'mg li, chInh sách cüa
Dáng, pháp lu.t cia Nhà nu'ó'c tiêp ti1c day rnnh thc hin rthàrn nâng cao
thirc chap hành pháp 1u.t, tinh than cânh giác, tIch circ, t1r giác tharn gia
phông, chông ti phrn noi chung và ti pham rnua ban nguô'i nói riêng, to
chuyên biên rnanh rn ye nhn thc, ' thirc, trách nhiin cüa các cap, the
ngành, các tang lop nhân dan, nhàrn xây drng x hi an ninh, an toàn, trt t1r,
van rninh, nê nêp và than thin. Vó'i vai trô là co' quan thu'Ong trirc cña BCD
huyn, là 11rc lu'cmg nông cOt trong dâu tranh phOng, chông ti phrn, COng an
huyn dã tich cisc, chj dng phôi hçp vó'i các ban, ngành, hôi, doàn the \'
TJBND các xã day rnnh cong tác tuyên truyn, nâng cao thic trách nhirn,
näng 1rc ciia tinig cá nhan, gia dinE và toàn xä hi nhàrn chü dung phông
ngü'a, ngàn chn, len an to giác ti phm lien quan den rnua ban nguOi.
- Phi hçTp vói các ban, ngành, doàn th, UBND các xã to chic phát
dng phong trào toàn dan bâo v ANTQ trên dja bàn huyn; qua do, dä tien
hành phát dng phong trào toàn dan báo v ANTQ ti 04 diem thôn, khu dan
cu vó'i 490 1u9't ngtthi tharn dir. To chtc 21 buôi tuyên truyên bang xe lu'u
dông ye các chü tnrong, duOng lôi, chinE sách tha Dãng, pháp 1u.t cua Nhà
nu'ó'c, TTATGT, phuo'ng thic thu don hot dng cüa the 1oi ti phm ti
dia bàn các khu dan cu yà to chirc tai 01 diem thôn yj 150 lu9t ngui tharn
dci; to chic 86 ca tuân tra kiêm soát kêt hop tuân tra vu trang bào darn ANTT
yó'i 516 lugt CBCS tharn gia tuan tra bào dam ANTT tren da ban huyn.
- COng tác diu tra, truy th, xét xü ti pham tip tiic du9'c nâng cao, xi1
1 nghiêrn tOi phrn inua ban ngu'ài, không d 19t ti phm, khOng lam oan
nguô'i yô ti gop phân bào darn tr.t tir an toàn xä hi tren da bàn huyn.
3. Cong tác du tranh, xfr 1
Trong tháng 3/20 19, tren dja bàn huyn không xãy ra ti pham rnua ban
nguèi; chu'a phát hiên bang, nhóm, dôi tugng có biêu hin nghi yan lien quan
den hoat dông rnua ban nguO'i; chua tiep nhn, hO tr trithng h9'p nào nn
nEan bi rnua ban tth ye.
Ill. CONG TAC TRQNG TAM TRONG Tllcfl GIAN DEN
1. Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua các D an, Chumig trInh
phông, chOng mua ban ngui giai don 2016 - 2020 tren dja bàn huyn Minh
Long, tinE Quàng Ngäi.
2. Dy rnnh cOng tac tuyên truyn nang cao i thirc tráeh nhim, nang
lixc cüa tuing cá nhãn, gia dinE và toàn xà hi nhãrn chU dng phOng ngra, irng
phó vói nguy c mua ban nguèi; thçrc hin hiu qua chinE sách, pháp lut cüa
Nba nuO'c trong tiep nh.n, bâo v và ho trçi nn nhan bi. rnua bn tr& ye dja
phuong tai hOa nEp cong dông.
3. Tip tiic chi dao, trin khai các lirc lu9ng, tin hành dng b các bin
pháp nghip vii nh.rn nâng cao hiu qua cong tac phOng, chng rnua ban

ngu'è'i; thirc hin nghiêrn tñc cong tác diu tra, truy t xi 1 nghiêrn ti phrn
rnua ban ngi.thi và cOng tác tiêp nhn, bào v, ho trg nn nhân hi. rnua ban tró'
ye nhanh chóng on dinh tinh than, tái hOa nhp cong dông; dông thñ thirc
hin có hiu qua chInh sách, pháp 1u.t ye phông, chông rnua ban ngthi trên
da bàn huyn.
UBND huyn báo cáo Cong an tinh theo dOi, tng h9pi.
T'Joi nlzân:
- Cong an tinh (PVOI);
- CT, PCT;
- COng an huyn;
- CVP;
- Lu'u VT.

