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BAO CÁO
Cong tác du tranh phông, chEng ti phm Va Vi phm pháp 1ut
6 tháng dãu nam và nhim vii, giãi pháp 6 tháng cuôi näm 2020

TiJy ban nhân dan huyn báo cáo cong tác du tranh phOng, chng ti
phm và vi ph?m pháp lut 6 tháng dâu näm và nhim vi, giái pháp 6 tháng cuôi
nàm 2020 tai ki h9p thir Mui mt — HDND huyn khóa VII (Nhim kS' 20 162021) nhu sau:
I. TINH HINH TQI PHIM VA VI PI1iM PHAP LUAT
Ti ph gin hlnh sy: không tang, không giàm (8/8 v'i) s vii so vi cüng ki
nàm 2019, không xáy ra ti pham hoat dng tin diing den, bang, nhóm, dôi no'
thuê, sü' diing vu khI nóng'. Tuy nhiên, trong
dã xáy ra 02 vi rat nghiêm
tr9ng (02 vii giao câu vi nguO'i tili dü 13 tuôi den du'ó'i 16 tuôi) và 01 vu däc biêt
nghiêm trQng (01 vii giêt ngi).
T5i phciin ye kinh tê, môi tru'ô'ng. Cong tác du tranh, phông ngira tôi
phm, cong tác quàn l, baa v rlrng cüa các hrc hrcing chirc näng chu'a phát huy
hiu qua, các dôi tucmg hot dng ngây càng tinh vi2.
T5iphgin ma tuj: tang so vó'i c1ng ki, vn con tiêm n nhiu vk d phirc
ttp, phát hin 03 vt vi pharn lien quan den vic tang trü', sü' ding trái phép chit
ma tüy3.
Tai ngn giao thông: dã trin khai quyêt 1it các giái pháp dam bão trt ti
an toàn giao thông, kiêm chê tai n?n giao thong, tlnh hlnh tai nn giao thông
trong sáu tháng dâu näm giám Ca ye sO vi và so nguO'i chêt4. Dja bàn xáy ra trên
tuyên duO'ng TinE l 669 và các triic du'O'ng lien xã, thi diem xãy ra tai nan tap
trung tr 17 den 22h. Nguyen nhân chü yêu là do thüc chap hành pháp Iut cña
mt b phn ngi.rOi tham gia giao thông chtra tot.
Tinh hlnh cháy, n: xáy ra 04 vu (02 v1i cháy mIa, 01 vcháy thárn thirc
vt duó'i tan rimg, 01 vi cháy nhà dan, thit hai khoáng 8,3 ha mIa, 6000rn2 din

Xãy ra 8 vu gm: 02 giao cu vài ngLi&i tir dc13 tuôi dn dtsi 16 tu6i, 01 vu (git ng), 03 vu trm
cp tài san, hiêp dam 02 vy. Hâu qua lam 1 nguài chêt, 4 ngi.räi bj xâni hal than the, tài san thiêt hal uót tInh
150.000.000d; giãm 02 vi,i so vói càng k' näm 2019 (8/8 vy).
2
Phát hién 01 vu mua ban hang cam, 03 vy mua ban hang hóa khOng rö nguôn gôc, 02 vu khai thác
khoáng san (cat) trCi phép, 01 vy vi phm quy djnh ye khai thác, bão v thng; tiép nhn dieu tra 07 vy vi phom
các quy djnh v khai thác và bão ye r&ng, 01 vu hciy ho?i thng; tni gi 297,718m3 go các loai, 26kg pháo, 33
gói thuôc Ia; thit hi 297,718m3 gO cac loi, 6,8 ha thng bj hCiy ho?i.
Phát hin 03 vu tang trO- trái phép chit ma tug, thu giC 78,5562g ma tOy tang hgp. TOng 01 vu so vOl
cOng ki nOm tnjóc (03/02 vy).
Xáy ra 04 vu lam 02 ngui chêt, 09 ngt.rOi b thuong. So vOl cimg k5' nOrn 2019, giOm 02 vy (04/06), 04
nguOi cht (02/06), tOng sO nguOi b thisang 09/04.
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tIch rirng, khoàng 253.650.000 triôu). Khong tng khong giám so vái cfmg k
närn 2019 (04/04 vu).
Tai nQn khác: Trong 06 tháng dâu näm 2020 trên dta bàn huyn xây ra 10
vi ti1 tr, 07 hguO'i chét (03 vii không chêt).
II. K1T QUA CONG TAC:
1. Kt qua cong tác chi do
1.1. Tham mu'u Ban thu'à'ng vii Huyn üy ban hành Nghj quyêt ye cong
tác dam bão ANTT näm 2020 và chi dao triên khai thixc hin có hiu qua các
Chi thj, Nghj quyêt, Chuong trInh, Kê hoach dam bão ANTT cña cap trën nhu:
Chi th 46-CT/TW ngày 22/6/20 15 cña B chInh trj ye "Tang cu?rng sir lanh dao
cüa Dãng dôi vói cong tác darn bâo ANTT trong tinh hInh rnoi", Chi thj 48CT/TW ngày 22/10/20 10 cña B chInh trj ye "Tang cuàng sir lãnh do cña Dãng
di vi cong tác phOng, chông ti pham trong tinh hInh mO'i"; Chi thj so 21CT/TW ngày 26/3/2008 cña B chInh tr và Chuong trInh so 39-CTr/TU ngày
07/7/2008 cüa Ban ThuO'ng vi TinE u ye tiep tc tang cirà'ng lanE do, chi do
cOng tác phông, chng và kim soát ma tu trong tinh hInh mâi.
1.2. Chi dao các ngành trien khai thrc hin Co hiu qua cOng tác phông,
chng ti pham, phát dng phong trào toàn dan bão v ANTQ trên dja bàn
huyn; huy dng duccc scrc manE tong hcp cUa câ h thông chInh trj và các tang
hrp nhân dan tIch crc tharn gia, phic vi däc 1irc cho vic giü' vfl'ng ANTT, gop
phân phát triên kinh t - xã hi 0' da phirng.
1.3. Chi dao các ngành phôi hp'p lrc 1u'ng Cong an m dç't cao diem tan
công, trân áp ti pham tru'ó'c, trong và sau Têt Nguyen dan 2020; trien khai
nhieu k hoach chuyen d tp trung giâi quyet nhu'ng phirc tap nôi len ye ti
pham các tuyên, dja bàn trng diem.. . ;cüng cO, kin toàn BCD phOng, chOng
ti pham, t ntn xa hi và xây drng phong trào toàn dan bão v ANTQ; Tiep tic
thrc hin kê hoach sO 1269/KH-BCD ngày 19/9/20 12 cña Ban chi dao phOng
chOng ti pham tinh; K hoach sO 01/KR- BCD ngày 15/10/2012 cüa Ban Chi
dao phOng chOng ti pharn huyn ye "tap trung chi dgo chuyên hóa d'a bàn xã,
phzthng, thi trn trong diem phz'c tgp ye t.i ph am, an ninh trát tu' trd' thành dia
bàn It ti ph gin hoc không có ti phgm, t ngn xã hi ". Xây drng vâ trién khai
k hoach Chuyen hóa dja bàn xa trQng diem, phirc tap ye ANTT tró' thành dia
bàn It ti pharn hoc khOng cO ti pham, t nn xa hi näm 2020 dOi vO'i dja bàn
xã So'n Lang, xä To Tung.
2. Cong tác tuyên truyn, giáo dc pháp 1ut, xay di.i'ng phong trào
toàn dn bão v An ninli TO quôc.
Các cap, các ngành tiêp tc dOi mó'i ye ni dung, hInh thü'c, phu'ong pháp
tuyen truyen, phO bien, giáo dic pháp lut và phát dng phong trào "Toàn dan
báo v ANTQ" phiii hçp vó'i tirng dja bàn co sO' và trInh do dan trI cüa ngu'i
dan.
Thirc hin lông ghép tuyën truy8n kien thü'c Pháp lut, phát dng xay dirng
phong trào toàn dan bào v an ninE TO quOc vào các buOi hçp thôn, lang, to dan
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ph, trên các phu'o'ng tin thông tin dai chñng nhm khai thác tôi da sr tip thu
cüa quân chüng nhân dan trong cong tác xây dirng phong trào5
To chirc Hi ng tong k& cong tác phông chông ti pham, t nan x hi
và xây dixng phong ,trào toàn dan báo v ANTQ närn 2019, dánh giá toàn diên,
sâu sAc tInh hInh, kêt qua phông chông ti phm trong nAm, rñt kinh nghim, dê,
ra giãi pháp thirc hin nAm 2020. Tiêp tic to chiirc thxc hin Thông ttx
23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/20 12 cña B Cong an quy djnh ye khu dan cu, x,
phuO'ng, thj trân, co quan, doanh nghip, nhà trung dat tiëu chuân "An toàn v
an ninh, trt tij". Tiêp tiic chi dao chinh quyên các xä triên khai thrc hin Tiêu
chf 19.2 trong B tiêu chI QuOc gia Ye nOng thOn mOi.
3. Cong tác plthng ngfra, iTâu Iran/i xtr 1j5 ti p/iirn, vi p/içun p/zap 1ult
và quãn lj N/ia nu'ó'c trên ltnh vrc ANTT.
Chi dao Cong an huyn chü dng triên khai dOng b, hiu qua các bin
pháp phông chOng ti pham, t nan x hi và xây dirng phong trAo toàn dan bão
v an ninh To quOë, dam báo trt tr an toàn giao thông; ma d't cao diem tan
cOng trn ap ti pham và các K hoach chuyên dê de tp trung dâu tranh vOi các
loai ti phamnOi len dOng thO'i giái quyêt nhttng phtirc tap ye TTXH.
- Vd dáu tranh phóng, chông t5i phcirn hlnh s':
Ma dt cao diem phOng, chOng ti pham hInh sir nAm 2020, xây dung
trin khai các Kë hoach theo chuyên dê dâu tranh phOng, chOng'ti pham trên
lTnh vrc trt tr an toàn xäi hi, tAng cung triên khai 1?c 1ung, bin pháp dâu
tranh hiu qua vâi các loai ti pham Co biëu hin hoat dng bAng, nhóm, trân áp
các loai ti pham nOi len nhât làti pham cô gay thuo'ng tich, ti pham trm
cp tài san, ti pham lien quan den tré em... Dã tp trung diêu tra lam rO 6/8 v1i
pham pháp hInh si.r xAy ra, dat t 1 75% ('trQng an 100%, an tr5in cap tài san
66,6%). Xác minh lam rO xà l hành chinh 04 vii, 06 dOi tung vâi so tiên
11 .000.000d.
Sáu tháng du nAm Lirc lucrng Cãnh sat diu tra COng an huyn dä thi 1
18 vt 32 bj can6. Kêt lun diêu tra, chuyên Vin Kiêm sat dé nghj truy tO ii vu
24 bj can. DInh chi diêu tra 01 vi, 05 b can, 1 do hành vi khOng câu thành tôi
pham. Chuyên 01 v1i, 01 bj can len phOng PCO2 - COng an tinh giâi quyêt theo
thm quyn. Hin dang tiêp t1ic dieu tra 05 vu, 03 bj can.
- V dá'u tranh phông, chô'ng ti phQm kinh tê, mOi tru'ô'ng, cha'c vu:
Dy manh cOng tác dâu tranh phOng, chOng ti pham trong lTnh virc kinh
th, chirc vi, rnOi trtràng, tAng cuO'ng lrc luccng, bin phAp thu'ang xuyen kiem
tra, kp thai phát hin và xir l nghiém theo quy djnh các tru'ang hçip vi pham,
nht là các hành vi vi pham trong linh virc quân l' báo v rrng và khai thác cat
trái phdp. COng an huyn dA ra quyet dnh xü' l'z hành chmnh 05 vii 05 dOi tixçing
Cong an hu)'n d ph& hçp vOi Phông tir pháp, M'FTQ, ... ban ngành huyên, xã, thj trn t chrc tuyên
truyen tap tiung tai cac thon lang to dan pho cac diem trircrng hoc diroc 47 h.rot vai 4 687 hscit ngrcn tham dir
tuyên truyên bang xe ba km dng kêt hap vó áp phich, hInh ãnh trên các tuyên dung 600 buôi. Ni dung tuyên
truyên chü yêu ye các chO trLro'ng, ththng 161 cOa Dâng, chinh sách, pháp lut cfia Nba nisóc; 1ut cu trC; 1ut giao
thông dung bô; phát dng phong trào to giác ti phm, phOng, chông ti phm, t nn xã hôi và xây dijng
phong trào toàn dan bâo v ANTQ
6 Näm• 2019 chuyên sang 09 viii 19 bj can; khâi tO mOi 10 vi 14 bi can; chuyên phOng PCO2 Cong an tinh giãi
quyêt 01 viii, 01 b can.
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vai

tng s

tin 13.270.000d; I±ói t 02 v 14 bj can (trong do 01 v 4 bj can

mua ban hang cam; 01 vi 10 bj can ye vi pham quy djnh khai thác bâo v rfrng

và

san).

Tiêp nhn diêu tra

lam rO 5/8 vi

do Hat Kiêm lam huyn Kbang
khii to chuyên den, 3 vii tiêp tiic diêu tra, xác minh, làmrO.
lam

Cong an huyn dã th

l 22

v1i 33

bj can7. Kêt lun diêu tra, chuyên Vin

Kiêm sat dê nghj truy to 7 vi 17 bj can. Tam dInh chi diêu tra 02 vu, 0 bi can, l
do hêt thO'i han diêu tra nhu'ng chira xác djnh ducic bj can. Dlnh chi 01 vi, 0 bj
can, l

do hành vi không câu thành ti pham. Tiêp tVc diêu tra 12 v11 16 b can.

- Cong tác quán l Nhà nzthc ye trt ty' xã hi
Tp trung kiêrn tra, huó'ng dan, phi hcp vi 1irc hrcng Cong an xa, thj tr.n
thirc hin tot cong tác quãn l cu trñ, nhân h khâu8, chü dng tham rnuu cp üy,
chinh quyên chi do các ngành, doàn the, chInh quyên các xã thj than phOi h9p
vi hrc lucing Cong an triên khai hiu qua Kê hoach m dyt cao diem tan cong
trân áp ti pharn, dam bão ANTT Têt Nguyen dan, phOng ngU'a, dâu tranh cO
hiu qua vói các hành vi vi pham ye quàn 1 vu 1±1, vt lieu nO, cOng ci h trçY
và pháo9; tang cu?mg các bin pháp cong tác quãn l nghành nghê dâu Pr kinh
doanh có diêu kin ye ANTT, phOng ngira ti pham lçii dung hoat dIng nhât là
các co sâ kinh doanh de nay sinh ti pham nhu massage, karaoke, djch vi cam
dO'°..., nâng cao hiu qua, hiu lirc quán l Nhà nLróc ye PCCC, tang cung
hrnng dan, kiêm tra xir l các vi pham an toàn ye PCCC11.
Nãm 2019 chuyên sang 3 vi,i, 11 bj can; khâi to mOi 2 vii, 14 bi can; tip nhân diu tra 8 vu, 6 bi can;
tách 01 vu, 0 bi can; phuc hôi diêu tra 08 vi,i, 02 b can.
8 Hin trên da bàn có 18.740 ho, 70.247 nhân khàu, trong do nhan khâu thung trO có 18.970 ho, 72.003
khu. Dã giãi quyt dàng k thirng trO duo'c cho 57 hO, 652 nhân khâu, dãng k tOrn trO cho 125 ho, 244 nhân
khâu; cap 125 so tOrn trO; tiên hành xóa dàng k tOrn trO 7 tnrô'ng hp. Tiêp nhOn thông báo hru trO cho 1968
truOTig hop, trong dO thông báo tri,rc tiOp cho 295 tnrng h9p, thông háo qua din thoi cho 28 trung hop, thông
báo qua mong cho 1645 trung hgp. Khai báo tOrn yang cho 66 truOng hgp. TiOn hOnh kiàm tra cu trO duac 460
h.rgt (337 h gia dinh, 155 nhân khâu, 43 co s& cho thuê hiu trO, 13 Co s khác). Phát hin 193 tnthng hp vi
pham, cong an xã, thi trân ra quyêt djnh x pht 193 tnr&ng h9p vOi so tiên 4 1.650.000 dông. Dä cung cp 14
nguôn tin, giOp Iirc lugng chirc nàng lam rO 01 vi an, bat 02 dôi tu9ng, 10 tin phi,ic vu cong tác quàn I giáo duc
dôi tung.
Hin dang quàn l 45 sOng (co dOng ), 3.53 1 cong cv h trO. Trong dO: Irc Iirng Cong an huyn và
Inc Iung cong an xS quãn 1 39 sOng. 2.664 CCHT; co quan, xi nghip, lam trirông 06 sOng, 867 CCHT.
TriOn khai Ii,rc Iung phôi hp vOl COng an các xä th trân to chOc tuyên truyOn, vOn dngnhân dan giao
nOp, vfi khi vt 1iu no. thu &TOC 28 sOng ( 2 sOng hoi, 1 sOng san ti,r ché, 25 sOng con), 2 ông ngäm, I van cao
áp, 1 ông ngàm, 2 vO khl thô so. XLVP hành chinh 2 truOng hp ye hOnh vi sO ding vO khI trài phép vOi s tin
6,000,000 dông (t01 diem d, khoãn 3, diêu 10, nghj djnh 167/2013/ND-CP). Triên khai cho 216 hO kinh doanh,
25 trthng hoc, 8.3 18 hc sinh, 99 lái xe k cam ket không mua bàn. vn chuyên. sO dvng pháo trong dip Tt
Nguyen dan 2020 Qua cong taC tuan tra kiem soat phat hien 03 vu OD doi tuong vi phani ye phao dã xnr ly vi
phrn hành chInh 02 dOi tuong ye hành vi dot pháo vOi so tiên 8.500.000 dông. Thu glO 26,22 kg pháo khOi t I
vu, 3 bi can.
10 Cong an huyên hiên dang quàn l theo phân cap 35 co sO kinh doanh ngành nghC cO diu kin v
ANTF, vOi 92 ngnrOi lam nghé (8 CO 50 kinh doanh Inru trO vOi 20 nguOi lam nghà; 8 Co SO Karaoke vOi 35 nguOi
lam nghê; 17 Co 5 kinh doanh khi dot hoO lông vOi 33 nguOi lam nghe; 02 cosô kinh doarih djch vu cam do vOl
04 nguOi lam nghe). DO tiên hOnh kiêrn tra 28 CO sO kinh doanh CO diCu kin ye ANTT, lOp biên bàn kiêm tra yOu
câu cac CO sOthnrc hiOn cOc quy dinh dôi vOi ngành nghO kinh doanh cO diOu kin ye ANTT. Lp biOn bàn VPHC
02 truOng hap tai diem d, khoãn I, DiOu 11, Ngh djnh 167/2013/ND-CP ye khOng thirc hin dOng quy dnh v
quOn l an nih trOt tn dOi vOl nganh nghO kinh doanh cO diOu kiOn, xO phot vOl so tiOn 2.250.000 (Hai triOu hai
tram nOrn rni.roi ngàn dng).
KiOrn tra 41 co sO kinh doanh, lOp biOn bàn kiOm tra yêu cOu các Co sO thçrc hin nghiOm CáC quy dinh
ye PCCC. Qua dO dO phOt hiên lap biOn bàn VPHC 03 uOiig h?p (trong do 01 tnrOng hgp vi pharntai diem b, khoOn
2 Dieu 43 Nghi dinh 167/2013 02 tiuong hop vi pham quy dinh tai diem b Rhoan 2 Dieu 41 Nghi dinh
167/2013) vói tong so tiên là 2.000.000 (Hai triu dông).
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Tp trung nng cao hiu qua cong t,c tuyên tniyên, vn dng nhân dan
chap hành Lut giao thong'2. M& 01 d9t cao diem và triên khai nhiêu kê hoach
tun tra, kiêm soát dam bào TTATGT trên da bàn, tp trung phát hin, xi'r 1
nghiêm các vi pham trt tr an toàn giao thông'3. 01 dcittông kiêm soát phuo'ng
tin giao thông du'àng b. Cüng cO, nâng cao hiu qua hoat dng cta các To tu
quân v trt tir an toàn giao thông tai co s. Thirc hin tot cOng tác tiêp nhn,
dang k5 quàn 1 phuing tin xc mô tO trên dja bàn'4. Triên khai thirc hin K
hoach tong kiêrn tra rà soát xe ht niên han, d chê, hoán cái Co biêu hiên van
chuyn lam san trái phép, Cong an huyn dä 1p biên bàn t?m gi 14 xc ô to, 36
xe mO to; ra quyêt djnh xtr phat 7 tnrO'ng hp vO'i so tiên 35.000.000d.
4. Cong tác dâu tranh phông, chông ma thy
Chi dao Cong an huyn phOi hp vi các ngành, doàn the, chInh quyên
dja phuo'ng nâng caohiu qua cong tác dâu tranh phOng, chOng ma tuy trên dia
bàn; xây dirng và triên khai thrc hin Kê hoach tháng hành dng phOng chOng
ma thy, tang cu'Ong 1irc 1u'Qng, bin pháp dâu tranh tan cong trân ap quyêt lit
vOi các hành vi van huyên, mua ban, tang trO và sir ding trái phép chit ma thy.
Cong an huyn dã th l 04 vi, 07 bj can. Trong dO, näm 2019 chuyên sang 01
vu, 01 bj can; nàm 2020 phát hin mó'i 03 vii mua ban, tang tr trái phép chat ma
thy. Kh&i t 03 vi1 06 bj can; chuyên 01 vii 3 bj can mua bàn, tang trü' trái phép
cht ma thy den phOng PCO4 COng an tinh Gia Lai giâi quyêt theO thârn quyên.
K& lun chuyên Vinkiêm sat dé nghi, truy tO 02 vii, 02 bj can; tiep tuc diêu tra.
Tip tiic quàn l 50 dOi ttxg'ng lien quan den ma thy trên da bàn (trong do có 07
di tlr9'ng nghin), giám 6 dOi tuQng so vi näm 2019.
IV. CONG TAC TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2020
1. Tiêp tiic tharn muu cho Huyn Uy chi dao và kim tra, don dc nhrn
tang cung trách nhim cha các cap iXy Dáng, các ngành, doàn the trong trien
kliai Chi thj 46-CT/TW, Chi thi. 48/CT —TW, Chi thi sO 09/CT-TW, chu'o'ng
trinh s 28/CT-TW, chi thi so 04/CT-UBND cüa UBND tinh Gia Lai, K hoach
s 26/KH-HU v tang cuà'ng sx lãnh dao cha Dâng dOi vâi phong trào toàn dan
baovANTQ.
2. Chi dao luc lucng COng an phOi hcip vói các Ban ngành chiX dng rn
các d9t cao diem tan cOng trân ap ti pham; nhât là ti pham ma tñy; ti pharn
xâm pham rnOi tru'àg, tài nguyen riling; khOng dê hinh thành ti pham có t
churc, hoat dng kiêu "xã hi den", các tçi diem, du'àng day phiX'c tap ye ma thy.
12

To chrc tuyOn truyn bng xe ba lLru dng kt hgp vâi Op phIch. hinh Onh trOn cOc tuyên throng 600
bui, phOt phóng str tOl don vj thrgc 26 buOl... KOt hp vic xcr l vi phm ATGT cho cam doan. cam kt vOl 95
di tuong. TriOn khai cho 35 lOi xe, chO xe 0 tO hot dng kinh doanh vOn tãi cam doan. cam kOt chOp hOnh các
quy djnh v TTATOT (dOc biét là các quy djnh ye tãi tr9ng, khô giói han; vn chuyOn hang hOa cm, hành
khách...).
13
To chOc tuân tra kiOrn soOt dam bOo trt ttr an toàn giao thOng, dO phOt hin, l.p biOn bàn 3.414 tnrOng
hpp vi ph.m, tOrn gi 02 o tO, 113 mO tO, 2.696 giây tO xe các 100i. Ra quyOt dnh x0 phot 3.055 truOng h9p vói
tOng sO tiOn 664.145.000d. Tuóc GPLX 43 trtthng hp.
14
Phi hp t chOc tu.n tra kirn soOt khOng d cOc phuong tin thOy kru thông tran khu vuc lông h
ThOy din An Khê - Ka Nak. Huy dông ltrc lugng COnh sOt khOc vO Cong an xO, thj tri.n Kbang tO chOc, phOt
hiOn lap biên bàn 494 truOng hop, ra quyet djnh 486 truOng hgp, sO tiCn 112,265,000d, nhOc nhO 113 trirOng hap.
Duy tn tO chOc tuân tra theo mO hInh 3 hjc lugng. Cong tOc däng k, q uãn l xe mO tO: Cap rnOi 937 dOng k ;
sang tOn 54 dIng k; chuyOn di 12, chuyOn den 48 hO so; dOi biOn sO 109 hO so.
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Tang cuang Cong tác thanh tra, kim Ira báo v tài nguyen, khoáng san; nâng
cao hiu qua Cong táC dâu tranh chng tham nhüng, cong tác diêu tra, xr l tOi
pham.
3. Triên khai quyêt lit các bin pháp dê kiêm soát ti pham ma thy, nhât
là tháng cao diem PCTP; ngän chn ma tiy lay lan trong vüng dan tc, trong CáC
trueing hQc. ThrC hin Ngh djnh 94/2010/ND-CP ngày 9/9/2010 quy djnh ye
ViC to ChrC cai nghin ma tüy tai gia dInh, cai nghin ma thy tai cong dông;
Nghj djnh 221/2013/NED-CP ngày 30/12/2013 quy djnh chê d áp ding bin
pháp xü 1 hành chinh dua vào Co' sâ cai nghin bat buc; Quyet djnh so 25/QDUB ngày 21/9/20 15 cüa UBND tinh Gia Lai ye vic ban hành quy chê phi h9'p
1p ho so' và to chrc cai nghin ma tüy trên dja bàn tinh Gia Lai.
4. Tranh thñ ngithi Co uy tin tham gia Cong tác vn dng, quán l, giáo
dijc dôi tung là ngui dan tc thiêu so. Tang cuO'ng cong tác quãn 1, giáo diic,
cam hóa dôi tugng tai Cong dOng dan Cu, dc bit chü tr9ng quãn l, giám sat sO
dôi tung yang lai, hoat dng lu'u dng; quail l dôi tugng tai lang, xà.
5. Chi dao cá€ ngành chjrc näng tang cthng Cong tác tuân tra, kiêm soát
CáC dia bàn trçng diem, khu virc xung yêu, tp trung day manh cong táC tuân tra
dê phOng ngira, phát hin ti pharn, ngàn Chfl kjp thà'i Các bang nhóm thanh,
thiu niên dung hung khj gay rôi, dam chém nhau no'i cOng cong. Nang cao hiu
qua cong tác quân l nhà nuO'c ye an ninh trt tçr; chân chinh, qun 1 chat chë
các dich vu van hoá, Internet, cam do, bi da; CáC co s kinh doanh tr9 de hn ch
các diêu kin lam phát sinh ti pham.
6. Tp trung giái quyet các yêu tO dam bão an sinh xã hi, rà soát, chi dao
xi'x l kip th?i các tranh chap, mâu thuân, xung dt trong ni b nhân dan, gifla
dông bào dan tc vó'i nguà'i kinh Va giüa dông bào các dan tc thiëu so vó'i nhau,
không d hInh thành diem nóng ye ANTT, ngdn chn ti pham do nguyen nhân
xa hi tü' co' s.
7. Day mnh cong tác tuyën truyen, phO biên, giáo dye pháp Iut, các
chu'o'ng trInh xay dixng nOng thOn mó'i vi nhieu hlnh thi'c, ni dung phñ hgp
trng dja bàn, dOi tugng, lam chuyen biep. manh me nhn thiirc và thirc cüa
nhân dan, nhât là tharth thieu iien trong chap hành pháp 1ut, phông ng1ra, du
tranh, tO giác tôi pham./(
.TS,,To'i nhân:

- Di biCu HDND tinh bau ti huyn;
- TT Huyn üy;
- Fl HDND,UBND huyn;
- Các D?i bieu HDND huyn;
- Các co' quan, don vi lien quan;
- Luu VT.
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