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S&otAcVKH-UBND Gia Lai, ngày 4  tháng40 näm 2019 

KE HOACH 
..z • S 9 ., 

Trien khai thirc hiçn Clii th! so 12/CT-TTg, ngay .25/4/2019 cua Thu tiro'ng 
ChInh phil ye tng ctrô'ng phông ngfra, du tranh von ti phm và vi phim 

pháp luIt lien  quan dn hoit dng "tin  diing den" 

Thrc hin Chi thj s 1 2/CT-TTg, ngày 25/4/2019 cüa Thu tithng ChInh 
phü v tang cix?ng phông ngüa, dâu tranh vth ti phm và vi phm pháp 1ut lien 
quan dn hoat  ctng tin diing "tin dung den", UBND tinh Gia Lai xây dimg kê 
hoach triên khai thrc hin nhx sau: 

I. MJC Di CH, YEU CAU 

1. T chIrc quán trit và trin khai thrc hin nghiêm Chi thj s 1 2/CT-TFg 
den các cap, các ngânh, cci quan, danvj Va ngis&i dan trên dja bàn tinh nhäm 
nâng cao nhnthrc, tao  sr chuyên biên ye thüc, trách nhim trong cong tác 
phông ngüa, dâu tranh ti phm và vi pham pháp 1ut lien quan den hoat dng 
"tin ding den". 

2. Nâng cao hiu hxc, hiu qua quân l nhà rnrâc v an ninh trt tij; chU 
dng nàm, dir báo tInh hInh, lam tot cOng tác tham miru cap üy, chInh quyên các 
cap trién khai thirc hin quyêt 1it các giâi pháp phông ngüa, du tranh, xir l 
nghiêm ti phm, vi pham pháp 1ut lien quan den hoat dng "tin ding den". 

3. Xác djnh rO trách nhirn, nhim vii c11 th theo chüc nng, nhim vi 
cia trng s&, ban, ngành và sr phôi hcip cht chè trong phông ngüa, dâu tranh ti 
pham và vi pham pháp lust  lien quan den boat dng' "tin diing den". Cong tác 
nay phâi tiên hânh dông b, thuthig xuyên, có nhUng giãi pháp, bithc di ving 
chàc, tich crc, CO trçng tam, trong diem, có sir phôi hçip cht chê vói các cp, 
các ngành, các tO chüc chinh trj - xA hi, sij tham gia tIch circ cüa quàn chñng 
nhân dan dê dt hiu qua cao nhat và phâi duçic gän kêt vâi thrc hin các 
chixang trInh, dr an phát triên kinh té, xã hi, xây drng nông thôn mài, xóa dói, 
giãm nghèo. .. do Dâng, Nhà ntrâc, tinh và dja phung triên khai. 

II. NO! DUNG CONG TAC TRQNG TAM 

1. Tip tic to chüc thirc hin Chi thj s 1 4-CT/TU, ngày 04/6/2018 cüa 
Ban Thtr&ng vi Tinh üy ye tang cu&ng sr lânh dao  cüa cap üy các cap ngän 
chn tInh trng vay tiên, mua nq hang hóa lâi suât cao trên dja bàn tinh gän vi 
Kêt lun s 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 cüa Ban BI thu ye tiêp tc day mnh 
thirc hin Chi thj so 48-CT/TW cüa B ChInh trj (khóa ye "Tang cu&ng si 
lãnh dao  cüa Bang di v&i cong tác phOng, chông ti phm trong tInh hInh mói"; 
K& lun so 44-KL/TW ngày 22-01-2019 cüa Ban BI thu ye tiêp ttic day m?nh 
thirc hin Chi thj so 09-CT/TW ngày 01-12-2012 cüa Ban BI thu (khóa XI) ye 
"Tang ci.thng sr lãnh do cüa Bang dôi v&i phong trào toàn dan bâo v an ninh 



To qu6c trong tmnh hmnh mài"; Chi thj s 28-CT/TTg, ngày 30/6/20 17 cüa Thu 
ur&ng ChInh phü v tang cithng dam bâo an ninh, trt tr trong tinh hInh mri, 
phát huy sirc mnh tong hqp cüa câ h thông chInh trj và toàn dan tham gia dâu 
tranh phông, chông ti phm, vi phm pháp 1ut nói chung và ti ph.m, viphm 
pháp 1ut lien quan dn hott dng "tin ding den" nói riêng, bâo v quyên, lcii 

Ich, tài san và tInh mng cüa ngix1i dan trong các hot dng tin ding, vay mtrcin 
chInh dáng, hçrp pháp. 

2. Tang cixông tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut v cho vay 
trong các giao djch dan sir'. Thung xuyên thông báo nhQng phixing thirc, thu 
doan cho vay lãi nng, h'ra dâo thông qua huy dng vOn tr phát vói lãi suât cao 
bat thi.rng, các hành vi dôi nçx trái pháp 1ut, hu qua cüa "tin ding den" và các 
vii vic nghiêm tr9ng lien quan den và hiii, h9, biêu, phu&ng trên dja bàn tinh 
trong th&i gian qua dé ngtrii dan nâng cao thüc cãnh giác và chap hành 
nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut; 4n dng không tham gia hott dng cho vay 
lãi nng, "tin diing den", lçii ding kinh doanh djch vi c.m do, dôi nçi, kinh 
doanh tài chinh dé vi phtrn pháp 1ut. 

Quán trit can b, cong chi'rc, viên chxc, 1irc 1ung vu trang chip hãnh 
nghiêm quy djnh cüa pháp lut ye giao djch, vay mtrçm, huy dng, sCr diing vn 
an toãn; nghiêm cam tham gia hot dng gop vOn, huy dng vn trái phép và 
môi giâi, bao che, tiêp tay cho các dôi tlxçmg hoit dng "tin diing den", cho vay 
läi nng, thành 1p doanh nghip, h gia dInh kinh doanh tài chInh, djch vi1 cam 
do, dôi ncr... vi phm pháp 1ut; xr l nghiêm các tru?lng hcp vi phm. Nâng cao 
trách nhirn cüa ng1xi dirng du. Chju trách thim truâc cp üy Dãng và cp 
trên nêu dé xày ra tInh hInh phirc tp ye ti phm, vi phm pháp lut cüa can b, 
cong chirc cap dithi hotc thiêu trách nhim trong chi dio, giái quyêt. 

3. Thirc hin t& các chiiong trinh, k hoach  phát trin kinh t, an sinh xã hi, 
chucing trinh mic tiêu quôc gia xây dmg nOng thôn mài, xóa dói giãm nghèo, m& 
rng các chInh sách tIn diing; dào tao, dy ngh tto cong an, vic lam cho ngithi 
lao dng, hn che tInh trng vay läi nng, "tin dmg den", mua ban hang hóa läi 
suât cao, nhât là a vüng sau, vüng xa, vüng dOng bào dan tc thiéu so. 

4. Thrc hin hiu qua Nhj djnh s 96/2016/ND-CP, ngày 01/7/2016 cüa 
ChInh phü quy djnh diêu kin ye an ninh trt tçr dOi vâi mt so ngãnh nghê du tx 
kinh doanh Co di&u kin và các van bàn lien quan2. Tang cu&ng quãn l vic cp 
phép và giam sat hot dng cüa các doanh nghip, h kinh doanh djch vi tâi chInh, 
cho vay, cam, cô tài san...; kien quyêt thu hôi Giây chüng nhn dü diu kin kinh 
doanh dôi vài các co sâ kinh doanh vi phm lien quan den "tin dçing den". 

5. Chü dng nrn tlnh hInh các di ti.rçing lien quan dn hoat dn "tin 
diing den", nhât là sO dôi tuqng lcii diing các co sâ kinh doanh hçip pháp d hoit 

Các quy djnh cüa B lut Dan sr v Hp dng vay tâi san; Nghj quyt so 01/2019/NQ-HDTP, ngày 
11/01/2019 cüa HOi  dOng thâm phán Tha an nhân dan tOi cao ye htràng dn áp ding mOt  sO quy djnh cüa pháp 
1ut va 1Ai, lai suet, pht vi phm; Nghj djnh sO 1912019/ND-C?, ngày 19/0212019 cUa Chlnh phü ye hç, hii bieu, 
phring Va các van bàn huàng dn lien quan. 

2 Cong van sO 47301UBND-NC, ngày 13/10/2016 cUa UBND tinh ye vic tO chcrc trien khai thi,c hin Nghj 
djnh so 96/2016/ND-C?, ngay 01/7/2016 và Nghj dlnh  sO 99/2016/ND-C?, ngày 01/7/2016 cüa Chlnh phO. 
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dng cho vay lâi nng, dôi nçi, sit nçir... có k hoach qun l, phông ngüa, dâu 
tranh trit phá, không d xày ra phrc tap. Dông th?yi, phát hin, xr l, bóc ge', 
xóa bô ti rcii, quáng cáo lien quan "tin diing den". 

6. D xut co 9uan chrc nng kin nghj cp có thrn quyn tin hãnh rà soát, 
kjp th?ii khc phic bat cp trong áp ding các quy djnh cüa pháp lut; dông thbi, có 
van ban hithng dn th1rc hin, khc phic nhtrng han  chê, bat cp trong thirc tiên xir 
I các hh vi lien quan dn "tin digig den", tto hãnh lang pháp l thun lçii trong 
du tranh, xi'r l ti ph?ln và các vi pham lien quan den "tin dung den". 

III. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Cong an tinh 

- Tham m'iru, d xut UBND tinh, Ban Chi dao  tinh chi dao  các s&, ban, nganh, 
dja phixing phôi hcp thirc hin tot cOng tác phông ngüa xA hi; day m?nh  tuyên 
truyên, ph bin các quy djnh cüa pháp lust ye phixcing thirc, thu don và tác h?i  cüa 
"tin ding den" dê nãng cao thi'rc canh giác cüa nguii dan, to chüc, doanh nghip; 
kim tra, dOn dOc, hiing dn vic thirc hin ciia các s, ban, nganh, dja phucmg. 

- Chü trI, ph& hqp v&i các s&, ngành, dja phixang nm tInh hInh trên toàn 
tinh ye các to chirc, cá nhân, c0 sâ hoat dng kinh doanh tài chInh, cam do, huy 
dng von vâi lâi suât cao bat thithng, tham gia hii, hQ, biêu, phu&ng có dâu hiu 
h'ra dáo, lam  diing tin nhim chiêm doat tài san, chü dng phát hin, diêu tra, xCr l 
các vi pharn; g5n vài triên khai có hiu qua Dê an 2 ye 'Phông chong các loai  ti 
phm có to chüc, ti phm xuyen quOc gia" thuc Chiên hicic quôc gia phông, 
chông tii phm giai do?n 2016-2025 và djnh hithng den 2030 theo Quyêt djnh sO 
6231QD-1Tg, ngày 14/4/2016 cüa Thu tiiàng ChInh phü. 

- Tham mixu, d xut UBND các cp thành 1p các T cong tác lien ngành, 
trong do 1irc luqng Cong an chü trI, phôi hcip v&i các S&, ngành chüc nàng nhu: 
Thuê, Tài chInh, Quãn l thj tnthng, Chi nhánh ngân hang Nha nlx&c... tin hành 
kiêm tra hành chInh các ca s& cam d, cho vay, kinh doanh tài chInh, djch vii dôi 
nçi và cac cc s& kinh doanh khác có biêu hin hoat dng cho vay lãi nng, dôi nci 
thue nham phát hin ti phm và vi pham pháp lut dé xà l' nghiêm. 

- Sit cht vic cp Gi.y chirng n14n và tang cthng quàn l, kim tra các 
ca s& kinh doanh có diêu kin ye an ninh, trt t'ir, nhât là các c s& kinh doanh 
djch vç cam dO, dôinçi; kiên quy& xir 1, thu hôi Giây chrng nhn dü dieu kin 
ye an ninh, tr.t tir dOi v&i các c s& vi pham. 

- Rà soát các ngành ngh kinh doanh thu&ng bj các di tuçlng hoat  dng 
"tin diing den" .lgi d'çing, nüp bong hoat dng, d phát sinh các loai ti phm và 
vi phm pháp lu.t, dánh giá tác dng ành hr&ng den cOng tác dam bão an ninh, 
trt t%r tham muu, dê xuât UBND tinh chi dao  ngành chi'rc nang tang cixing cong 
tác quân 1, nhât là cOng tác thâm djnh, xét duyt ho sy xin dàng k, cap giây 
chirng nh.n dàng k) kinh doanh; dOng thii dê xuât sra dôi, bô sung các van ban 
pháp lut lien quan. 

- M& các dt cao dim tn cOng, trn áp ti pham, dam bão ANYf, cac k 
hoach chuyên d d.0 tranh vói các loai ti phm, vi pham pháp lut lien quan den 
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hot dng "tin dmg den", gân vâi du tranh, trit xóa các duing day dánh bc,tô 
chrc dánh bac,  lüa dâo chim dot tâi san thông qua các hmnh thüc huy dng von, 
tham gia hiii, hç, biêu, phuäng, trit phá các bang, nhóm ti phm, ti phtm sCr 
diing cong ngh cao, sü ding vu khI quãn dyng, nüp bong doanh nghip. 

- Thrc hin nghiêm các quy djnh v tip nh.n, giãi quyt t giác, tin báo 
v ti phm và kin nghj khâi t, nht là tin báo, to giác ti pharn và kiên nghj 
khâi t6 lien quan dn cho vay lãi nng, dôi ncr thuê, huy dng von läi suât cao 
nhm chim do?t tài san, vt hii, ho... và các vii vic có dâu hiu ti phm, vi 
phm pháp luQt khác lien quan den hot dng "tin dicing den"; 1p ho sci, xir l 
nghiêm các di tuçrng vi phm. 

- Phi hçp chat chë vâi Vin kirn sátnhân dan, Tôa an nhãn dan tinh chi 
do các ca quan tu pháp cp huyn trong diêu tra, truy to, xét xCr các v an lien 
quan dn hot dng "tin diving den", gop phãn ran de và phông ngüa chung. 

2. Ngãn hang Nhà ntro'c Vit Narn chi nhánh tinh Cia Lai 

- Tuyên truyn, ph bin sâu rng các van bàn pháp lut v ca ch, chInh 
sách tin diing ngân hang, các gói, khoãn cho vay iru dãi dn mci tng lap nhân 
dan trên dja bàn tinh. 

- N.m sat hot dng cho vay phvc vii san xut kinh doanh, tiêu dung cüa 
các t chüc tin dicing, chi dto các to chüc tin ding theo thâm quyên hoc tham 
mixu cho Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam có chInh sách ma rng, da dng the 
loai hInh cho vay, các san ph.m djch v1i ngân hang; phát trin các cOng ty tài 
chInh, to chi'xc tài chInh vi mO trên dja bàn toàn tinh; dông thai, barn sat chi do 
cüa ChInh phü và Ngãn hang Nhà nuóc Vit Nam triên khai các chInh sách tIn 
ding, san phâm cho vay tiêu dung v&i thu tiic dan gián, nhanh gçn, thun tin, 
dáp irng nhu câu vay vOn chInh dáng, hp pháp phiic v dai sOng, san xuât, tiêu 
dung cüa nhân dan gop phân ngàn chn "tin ding den". 

- Chi do, huàng dn các t chi'rc tin diing trên dja bàn tinh tAng cuang 
üng dvng  khoa hçc, cong ngh, phát triên các djch vi cho vay, thanh toán trirc 
tuyên gan vâi câi cách thu tic hành chInh, dan giãn quy trInh, thu tllc vay vn 
giUp ngtrri dan dê dàng tiêp cQ.n vôi nguOn vn hcrp pháp khi có nhu cu. 

- TAng cu&ng cOng tác thanh tra, kim tra, giám sat các t cht'rc tin ding, 
dam bào hott dng an toàn, hiu qua, kp thai phát hin, xi:r 1 các vi phim. Di 
vâi các vii vic có dâu hiu ti phtm chuyên h scr cho co quan diu tra diu tra, 
xü 1 theo quy djnh. 

Chi do h thng ngân hang trong tinh, các t chCrc tin diing tang cithng 
quãn 1 can b, nhân viên chap hành nghiêm các quy djnh cüa pháp Iut, khOng 
tham gia các ho.t dng lien quan den "tin diing den"; phát hin, xir l nghiêm 
các hành vi cho vay tiên lài suât cao dê dáo hn ngãn hang... 

B 1ut T6 tung hinh sr 2015, sC di, b, sung nAin 2018, Thông tu 1in tjch s 01 /20171TTLT-BCA-BQP-
BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 cüa B Cong an, BO Quc phong, B Tài chfnh, BO NN và 
PTNT, vin kim sat nhân dan t6i cao và các vn bàn huàng dn lien quan. 
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- Chp barth nghiêm các quy djnh cüa Lust  Giám djnh tu pháp Va CaC van 
bàn hithng dn lien quan; dy nhanh tiên d trâ Ru các yêu câu cüa cu quan diêu 
tra v giám dnh, cung cp thông tin, tâi 1iu phiic vi diêu tra vi an lien quan 
dn "tin dung den". 

3. Ngn hang ChInh sách & Xã hi tinh 

Tham mi.ru UBND tinh dê xuât Tinh üy, Hi dông nhãn dan tinh bô tn 
ngun ngân sách tinh, üy thác cho Ngân hang chinh sách tinh cho vay cac doi 
tucing chInh sách xã hi theo CM thj so 40-CT/TW, ngày 22/11/20 14 cüa Ban BI 
thu v th.ng ci.r&ng sr lãnh dao  cüa Dàng dOi vi tin dung chInh sách xã hi. 

4. S&Tirpháp 

- Chü trI, phi hçup v&i các ca quan lien quan ra soat, nghiên cru, d xu.t 
sàa dii, b sung các van bàn quy phm pháp lut nham khàc phc nhng vuâng 
mc, bt cp lien quan dn hoat  dng vay mixçun trong giao djch dan sir, các quy 
djnh cp phép, quãn 1, giám sat, kim tra hoat dng kinh doanh, các quy djnh 
v xi'r pht hành chInh và xü 1 hInh sir các hành vi lien quan den "tin d'iing 
den", bâo dam chê tài day dü, nghiêm khac. 

- T chirc trin khai và theo döi thi hành Nghj djnh s 19/2019/ND-CP, ngày 
19/02/2019 cüa ChInh phü ye hQ, hii, phii&ng và các vn bàn pháp lut lien quan. 
Phi hçp v&i ngãith chrc nng dê xuât cap có thâm quyên s'ra dOi các quy djnh 
cüa pháp lust  ye cong tác giárn djnh tài chinh nhäm khàc phic nhüng khó khàn, 
vtrung mac dôi vói các vii an hInh sr lien quan den "tin ding den". 

* - Ph bin, giáo dçic pháp 1ut v thi hành an dan sr; hithng dn, chi dao, 
bôi di.rông nghip v11 cho Chap hành viên, Thâm tra viên và cong chirc khác 
trong cong tác thi hành các bàn an, quyêt djnh lien quan den vic vay, mixçun dan 
sir. Tuyên truyên, phô biên pháp lut ye cong chüng nhm nâng cao dao  due 
nghe nghip cüa Cong ching vién, gop phân phông, chông ti phm và vi pham 
pháp lut lien quan den boat dng "tIn dicing den", lqi dung hoat dng Cong 
cháng ctê hçup pháp hóa vic chiêm doat tài san, bâo v quyn, lqi ich hqp pháp 
cüa nguñ dan. 

5. So ThOng tin & Truyn thông 

- Chi dao  các ca quan báo chI tang ci1ng cong tác tuyên truyn v phirong 
thrc, thu doan,  hu qua cüa ti phm và các Yi phm pháp lut lien quan dn hoat 
dng "tin dicing den", các vi vic lien quan den "tin diing den" bj phát hin, xü l; 
kt qua phông ngira, dâu tranh cüa lirc krcing chirc nàng; chü trQng nhung dja bàn 
vüng san, viing xa, vüng dOng bào dan tc thiêu sO; kjp th?yi phàn ánh, cung cp 
thông tin lien quan den tInh trng vay lãi nng, "tIn ding den", mua bàn hang boa 
lâi suât cao, nhât là & yang sâu, vüng xa, vng dOng bào d tc thieu s cho cy 
quan Cong an dê xác minh, xu l. 

- Tang cung cong tác quân l các ni dung quàng cáo däng tãi trên báo 
chI, mOi tnthng mng, xuât bàn phâm và quãng cáo tich hçrp trén các san phâm 
djch vi Mru chinh, vin thông, cong ngh thông tin, khOng cho däng tài, xóa các 

5 



bài vit quâng cáo trái phép Co lien quan dn "tin dicing den". Phôi hcip vâi Co 

quan lien quan rà soát, thu hôi sim "rác" (sim dáng Ig thuê bao không ding quy 

djnh); thrc hin tam di'rng cung cp djch v11 viên thông hoc thu hM ye kho so 
vin thông di vOl cac thuê bao thrc hin nhan tin, däng tin, rao 4t, quãng cáo 
lien quan dn "tin diing den", vay ngang hang, vay trirc tuyên không dung quy 
djnh cüa pháp lut. 

6. S& Van hóa, The thao & Du ljch 

- Chi dao  các Phông Van hóa & Thông tin tang cix&ng cong tác tuyên 
truyn v phuong thüc, thu doin, h.0 qua cüa ti pham và các vi phtm pháp lut 
lien quan dn hoat dng "tin dung den", d.c bit là nhüng dja bàn ving sâu, 
vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so. 

- Tang cung quãn 19 hott dng quáng cáo theo quy djnh cüa pháp lu.t; 
ph61 hcip vOi các co quan, chinh quyên dja phuong ngan chn, bóc g, tháo d, 
xóa quãng cáo, ti roi có ni dung lien quan den "tin dicing den" và xr 19 nghiêm 
các hành vi vi phm trong hoat dng quâng cáo. 

7. S& K hoch & Du ttr 

- Phi hcip Ngân hang và các sO, ngành lien quan quãn 19 chat 1oti hInh kinh 
doanh djch vçi tài chInh tu nhân, nãng cao hiu qua quãn 19 nhà nuOc trong linh vrc 
lien quan den hoat dng cho vay tai chInh. Chi dao  kiêm soát cht chê cOng tác quãn 
19, nhât là thâm dnh, xét duyt ho so xin dang k9, cap giây chin nhn dãng k9 kinh 
doanh cUa các doanh nghip, h dang k9 kinh doanh djch vii cam do, dôi ng, kinh 
doanh hoat dng trô choi dan gian (chQi gà...). 

- Cung cp thông tin doanh nghip phc vii cong tác diu tra cac vi an 
hInh sir lien quan den "tIn ding den"; phôi hqp to chirc hu kiêm vic chap bath 
quy djnh cüa pháp luat ye dâu Ui, kinh doanh. 

8. S& Tài chlnh 

- Phi hqp CáC co quan lien quan rà soát, nghien cüu, d xut scra di, b 
sung nhCng vuOng mac, bat cp trong các van bàn pháp 1ut lien quan dn cong 
tác giám djnh tài chInh, djnh giá tài san. Chi dao  các phông, ban, don vi ti'irc 
thuc phOi hçp ch.t ch VOl CO quan dieu tra các cap tin hành giám djnh tái 
chInh phc vii dieu tra các vi an lien quan den "tin ding den". 

- Tham mu'u UBND tinh b tn ngãn sách, h trçl tài chInh, phi.rong tin, 
k5 thut cho Cong an tinh trien khai các cao dim tan cong tr.n áp ti pham và 
vi pham pháp 1uQt lien quan den hoat  dng "tin diing den". 

9. S& Giáo diic & Dào tio, So' Lao dng - Thuorng binh & Xã hi, S& 
Ngoi vki 

Tang clx&ng quãn 19, tuyen truyn, ph bin giáo ditc pháp 1ut di vOi 
h9c sinh, sinh vien, du h9c sinh, cong than, ngix&i lao dng, nguOi Vit Nam 0 
nuOc ngoài v chInh sách, quy djnh cüa pháp lut trong hoat dng vay và cho 
vay; his&ng dan vay von ngân hang, th chuc tin din, t chüc tài chInh hçip pháp 
khi có thu câu chInh dáng; không cam cô, the chap tài san trái pháp 1ut, vay 
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tin cüa cci sà kinh doanh djch vi c.m d, không tham gia hoat dng "tin diing 
den", cho vay läi nng; ththng xuyên thông tin cãnh báo, kjp thyi có c che, 
chinh sách, bin pháp bão v ngu1i tiêu dung trwc tInh trng cho vay lãi nng, 
"tin dicing den". 

10. S& Nông nghip & Phát trin nông thôn 
Dy manh cong tác khuyn nông, h trg, khuyn khIch ngix?i dan, nht là 

nu&i dan tc thiu s tham gia các mô hInh phát triên kinh tê, chuyên dôi cci 
cau 4t nuoi, cay trng; hithng dan, gii'ip d ngtthi dan tiêp cn tiên b khoa hçc 
k thut, gop phn nãng cao näng suât. 

11. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph 

- Nghiên cüu, ban hành co ch& chInh sách an sinh xã hi, xay drng nông 
thôn med, xóa dói giãm nghèo, tao  cong n vic lam cho ngi.thi lao dng, phông 
ngira "tin dung. den" và các hành vi vi phm pháp lut, t nn xã hi, ti pham. 
Dông thai thông tin rng rãi, kjp thai v hoat  dng yay von xu di, chInh sách 
h trq cüa Nhà mthc, dja phisong dê nhân dan biêt, tiêp cn nguOn vOn vay. 

- Tang cithng lãnh dao,  chi  dao  côn tác phông chng ti phm, xây dimg 
phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc, thirc hin các dê an chuyên hóa dja 
bàn trQng dim, phüc tap v trt t1r an toàn xã hi; xây d1rng xã, phu?mg, thj trân 
không có t nan  ma tuiy; xâ, phu&ng, thj trân, cci quan, don vj, doanh nghip, 
khu dan cu, tru?ng hçc an ninh, an toàn...; vn dng các co quan, don vi, khu 
dan Cu, ngui dan trên dja bàn chü dng phát hin, ngän chn các dôi tuçing 
phát, dan t rcii, quét son quãng cáo lien quan den cho vay, huy dng von có dâu 
hiucüa boat dng "tin di1ng den", các dôi tixclng nghi van dôi ng vfd các hành 
vi do cht bàn, chtt thai, gay mt ANTT. Kjp thM bóc gi, xóa bO t rai, biên 
quâng cáo dan, treo trên tung, ct din, tri din, ct tin hiu giao thông, cay 
xanh, noi cong cong ye cho vay tài chInh, cam do ành hu&ng den m quan do 
thj, trot tr an toàn giao thông, an toân xa hôi. 

- Chi dao thành 1p các T cOng tác lien nành do lçrc lixqng Cong an chü 
trI kiêm tra, xr 1 nghiém các co s& kinh doanh cam do, dôi ng và các cci s& kinh 
doanh có nghi van hoat dng "tin dirng den"; xu l nMng biên hiu, biên quãng 
cáo lien quan den "tin dung den" vi pham quy djnh ye quãng cáo và Diêu 5 - 
Lut các to ch'rc tin drng; xây dirng kê hoach, co chê phôi hcp gifla các co quan 
chuyên mon trong kiêm tra, giám sat, ngàn chn và x:r l các cá nhân, co s&, th 
chirc hoat dng "tin diing den" trên dja bàn. 

- Chi dao  phông Tài chInh - K hoach tang cl.r&ng thm djnh xét duyt h 
so xin dng k, cap giây chirng nhn dáng k kinh doanh; tham muu UBND 
huyn hO trc kinh phi dja phuong cho các lirc krcng chirc nàng tn công, fran ap 
ti pham và vi pham pháp lut lien quan den hoat dng "tin diing den". 

- Chi dao  các don vi chrc näng, nht UBND cp xâ ph& hçip ngành ngân 
hang h trçi nguM dan tiêp cn các chuong trInh tIn diing phic viii san xuât kinh 
doanh, tiêu dung; ho tr ngân hang xác minhnhu câu vOn tiêu dung chInh dáng 
cua ngithi dan, han  the vic tim den các nguôn tin ding khOng chInh thüc. Duy 
trI, phát buy hiu qua các mô hInh to vay von, djch vii vay vOn tai  cap xã. 
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12. B ngh Tôa an nhân dan và Vin kim sat nhân dan tinh 

- Chi dao,  ph& hcip ch.t chê, thng nh.t dithng li xir 1 và hrnSng dn các 
Ca quan ti..r pháp dja phixang kh&i to, diu tra, truy to, xét xü các vi an lien quan 
hoat dng "tin ding den". 

- Chi dao,  huâng dn Tôa an nhan dan cp huyn dy nhanh tin dt) giãi 
quyêt các vçi an dan sr có lien quan den vay, m.rqntài san dam bâo quyên và lçi 
Ich hçip pháp cüa ngucM dan. Phôi hçip Co quan truyên thông phô biên các quy 
djnh, thu tic dê giâi quyêt cac vi an dan sir có lien quan den vay, m.rqn dan sx, 
tao diêu kin cho ngui dan giãi quyêt các tranh chap dan sir lien quan den vay 
miiçin, dôi nçi thông qua các co quan bão v pháp lu.t. 

- Ph& hcip co quan truyn thông thông tin mt s v11 an lien quan dn "tIn 
diing den", nht là nhftng vit an gay büc xüc du 1u.n, các vi an phm ti có to 
chic, có tInh chat chuyên nghip, con do, các vii an do dôi ttxçYng sü drng vu 
khI, hung khi nguy hiêm gay thit hai  ye tinh mng, sue khóe cüa con ngu1i 
nhàm ran de, giáo dic phông ngüa chung. 

A A . A A 

13. Be ngh Uy ban Mit trn To quoc Viçt Nani, Lien doan Lao dçng, 
Hi Nông dan, Hi Lien hip Phtt nfr Vit Nam, Hi Ciru chiên binh và 
Boàn thanh niên Cong san Ho ChI Minh tinh 

- Dy manh  các giái pháp phi hgp thirc hin D an "Vn dng toàn dan 
tham gia phông ngüa, phát hin, to giác ti phm; cam hóa, giáo diic, cãi tto 
ng1xcYi phm ti tai  gia dInh và cong dông dan cix". Tich circ ph61 hçip tuyên 
truyên cac chInh sách tài chmnh, ho trg thành viên vay vOn ngãn hang, t chüc tài 
chInh hçip pháp; các phuong thüc, thu don và hu qua do "tin diing den" gay ra, 
các vi  vic vr hiii,  vO h9, li'ra dâo thông qua huy dng von nâng cao nhn thuc, 
thuc chap hânh pháp lu.t cüa nguñ dan, 4n dng nhãn dan không tham gia cac 
hoat dng lien quan den "tin diing den". Phôi hçip giám sat, vn dng doàn viên, 
hi viên, can b, cOngnhân, viên chirc không tharn gia các hoat dng vay, cho 
vay, dôi ng lien quan den "tin ding den". 

- Nghiên cüu, d xut xây dirng, ban hành chinh sách h t1V doàn vien, 
hi viên có nhu câu vay von chInh dáng ho.c huâng dn vay von ngân hang, to 
chuc tài chInh, tin ding hcip pháp. Huàng dan các Qu x hi, các chucmg 
trInh, dir  an tài chInh vi mO dang k hoat  dng theo quy djnh4; day manh  thirc 
hin cac chucing trmnh, dir an tài chinh vi mO, hoat dng cüa cac Qu5 xä hi 
nhäm cung cap san phâm tin ding, san phâm bão hiêm cho dôi tuqng khó 
khan, vüng sâu, vüng xa, vüng dOng bào dan tc thiêu sO. Tang ci.rYng kiêm tra, 
giám sat vic thirc hin cac quy djnh pháp 1ut ye hoat dng tin d1ing nhm 
dam bão cho ngl.ri dan, dc bit là nhüng dôi tuçing khó khän duçic tip cn 
djch vi tài chinh toãn din. 

- Phát dng phong trào, vn dng doãn viên, hi viên, thanh niên, h9c 
sinh, sinh viên, nguôi lao dng, quân chüng nhãn d tich circ  tO giác, d&i tranh, 

Quyt djnh s6 20/2017/QD-TTg. ngày 12/6/20 17 cUa Thu ttràng ChInh phU quy djnh v hot dng cOa 
clnwng trinh, dir an tài chInh vi mO cüa tO chcrc chinh tn, tO chine chlnh tn - x hi, tO chirc phi chInh phU và các 
quy djnh tO chine tài chInh vi mO. 
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len an di vói các cá nhân, t chüc hoat dng "tin diing den", cho vay lâi nng. 
Phi hqp vâi lirc hicng chüc nàng ra quân tháo gi bang hiu, tây, xóa tY rai, 
quáng cáo... lien quan "tin dçing den". 

IV. TO CHUC THVC HIN 

1. Cn dr K hoch nay và chirc nàng, nhim vi thicic giao các sà, ban, 
ngành, doàn th lien quan, UBND các huyn, thj xã, thành phô xây drng Kê 
hoach trin khai thrc hin nghiêm tüc, gui ye UBND tinh (qua Gong an tinh) 
trir&c ngày 20/10/2019 dé theo dôi. 

Djnh k' 6 tháng (trwác ngày 20/6), 01 nàm (trzthc ngày 20/12) báo cáo 
tInh hInh, kêt qua thirc hin các nhim vi dixçic giao ye UBND tinh ('qua COng 
an tin/i) dê tong hcip. 

2. Giao Cong an tinh chi trI, ph& hcp Van phông UBND tinh theo dOi, 
hithng dan, kiêrn tra, don dOc vic thi,rc hin Kê hoach;  djnh ks', dt xut tng 
hçip tInh hInh, kêt qua thr' iê., tham mtru UBND tinh báo cáo B Cong an và 
ChInh phü theo quy djnh./, / 

Noi nithn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- VAn phOng ChInh pini; 
- B Cong an VO 1); 
- Thtring tri.rc Tinh ui', HDND tinh; 
- CbÜ tjch, CAc PCI UBND tinh; 
- Các so, ban, ngành, doàn th thuc tinh; 
- U' ban Mit trn T6 quöc Vit Nam tinh; 
- Báo Gia Lai, Dài PI-TH tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành ph6; 
- CVP, các PVP UBND flnh; 
- Cong an tinh (theo döi, tham mtru); 
- Ltru: VT, 1TFH, NC. 
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