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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật; 

công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng năm 2019 
 

Qua xem xét các báo cáo năm 2019 của Ủy ban nhân dân (UBND), Tòa án nhân 

dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

(CTHADS); kết hợp hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, xử lý đơn thư…, 

Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

1. Kết quả đạt được 

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo. Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả 

quản lý, điều hành, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện đồng 

bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo môi trường 

thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. 

Các cơ quan nội chính đã tăng cường phối hợp trong xử lý tin báo, điều tra, 

truy tố, xét xử. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 

số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp. 

Ngành công an làm tốt công tác dự báo nắm tình hình, chủ động triển khai 

thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung 

lực lượng tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát 

hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ trọng án có tính chất phức tạp, được dư luận xã 

hội quan tâm, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đã 

bố trí 87 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 33 xã1 

theo lộ trình tăng cường công an chính quy về xã.  

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng 

cường; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong năm không để xảy ra trường 

hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định; không có trường hợp truy tố 

tòa tuyên không phạm tội.  

Hoạt động xét xử của TAND hai cấp đạt nhiều kết quả. Hầu hết các vụ, việc 

được giải quyết trong thời hạn luật định. Thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án đạt 

95,72%. Thực hiện chủ trương thí điểm Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

tỉnh và 09 Tòa án cấp huyện bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tăng 

tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành lên 74,87%. Qua đó, giải quyết kịp thời mâu 

thuẫn, xung đột trong nhân dân và giảm đáng kể số vụ việc tranh chấp phải thụ lý, 

giải quyết theo thủ tục tố tụng2. 

                                           
1 Trong đó: Trưởng Công an xã: 33 người; Phó Trưởng Công an xã: 18 người; Công an viên: 36 người. (có 08 xã trọng điểm, 

phức tạp về an ninh trật tự); 

2 Từ khi thực hiện thí điểm các Trung tâm hòa giải, đối thoại đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 1.588/2.121 đơn, (trong đó: dân sự 

166 đơn; hôn nhân và gia đình 1,397 đơn;  hành chính 14 đơn; kinh doanh thương mại 02 đơn). Với kết quả trên đã giảm 

được 39,92% các tranh chấp không phải thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng tại tòa án. 
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Cơ quan THADS đề ra nhiều giải pháp nâng cao tỉ lệ thi hành án. Kết quả 

thi hành đạt 82,65% về việc và 48,68% về tiền (trong tổng số vụ việc, số tiền có 

điều kiện thi hành); hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  Đã tổ chức thi hành 

một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, kéo dài từ các năm trước. Công tác 

theo dõi, đôn đốc thi hành các bản án hành chính được quan tâm đã góp phần 

giảm số án hành chính có hiệu lực chưa được thi hành.  

Hoạt động thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực; đã tổ chức thực 

hiện 161 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 39 cuộc thanh tra đột xuất); 506 

cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nội dung 

thanh tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như 

xây dựng cơ bản, đầu tư, quản lý tài chính, quản lý đất đai,... Qua thanh tra đã kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều sai phạm; kiến nghị, thu hồi tài sản sai 

phạm, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm, có 

chuyển biến; phần lớn các kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn. 

Trong giải quyết đơn thư đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại góp phần hạn chế 

khiếu kiện vượt cấp, giảm số lượng đơn thư so với cùng kỳ; không để xảy ra 

điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.  

2. Một số nội dung cần quan tâm  

a) Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của các cơ quan tố tụng 

Tội phạm và vi phạm pháp luật có giảm so với năm 2018, song có lúc, có 

nơi còn diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm như cố ý gây thương tích, lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, “tín dụng đen”... có tính chất, mức độ ngày càng phức 

tạp. Hoạt động cho vay lãi, siết nợ theo kiểu “xã hội đen” dẫn đến nhiều hậu quả khó 

lường vẫn còn tiềm ẩn. Một số vụ giết người thân xuất phát từ những mâu thuẫn, bất 

đồng cá nhân diễn ra ở một số địa phương gây lo lắng, dư luận bức xúc3. Vi phạm 

pháp luật trên lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm tăng4. Tội phạm và tệ nạn 

ma túy chưa được kiềm chế, số người nghiện gia tăng nhanh5; tình trạng thanh 

thiếu niên tụ tập, sử dụng ma túy trái phép trong các dịch vụ karaoke, quán bar, nhà 

nghỉ... khá nhiều, có chiều hướng gia tăng.  

Đã xuất hiện những vụ việc khiếu kiện đông người về đất đai, ô nhiễm môi 

trường có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự6; một số vụ việc 

tranh chấp phát sinh ở cơ sở chưa được tiếp nhận và xử lý kịp thời; tai nạn giao thông 

tuy giảm về số vụ, số người bị thương nhưng tăng số người chết. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường vẫn còn bất cập; tình trạng 

hủy hoại rừng, khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản diễn biến phức tạp, gia 

tăng về số vụ nhưng chậm được phát hiện, xử lý chưa kịp thời, chưa triệt để gây 

bức xúc trong nhân dân. Số vụ cháy rừng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đã 

                                           
3 Các vụ án ở các địa phương: Núi Thành, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tam Kỳ… 
4 Phát hiện 125 vụ, 102 đối tượng (tăng 37 vụ, 08 đối tượng so với năm 2018). Trong đó: vi phạm về an toàn thực phẩm 41 

vụ/41 đối tượng; hành vi xả thải, chất thải chưa qua xử lý 42 vụ/42 đối tượng… 
5 Trong năm phát hiện, bắt giữ vụ 118, 153 đối tượng phạm tội ma túy (tăng 41 vụ, 19 đối tượng so với năm 2018); xử lý 

hành chính 884 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trên địa bàn có 2.246 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 324 

đối tượng so với đầu năm) 
6 Vụ người dân xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc; xã Tam Nghĩa, Tam Xuân 2 huyện Núi Thành ngăn cản không cho thi công lò 

xử lý rác thải, không cho xe chở rác vào bãi rác vì ô nhiễm môi trường; vụ hàng trăm người tập trung trước trụ sở UBND tỉnh 

yêu cầu giải quyết quyền lợi liên quan đến việc mua đất nền taị 03 dư ̣án khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn)... 
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xảy ra 22 vụ cháy làm thiệt hại 330,78 ha rừng7. Công tác phối hợp liên ngành 

trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và lâm 

sản thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ8; vai trò, trách nhiệm của một số cơ quan được 

giao thực hiện nhiệm vụ điều tra chưa được phát huy, nhất là việc phát hiện, 

điều tra xử lý ban đầu. 

Tình trạng vi phạm trong hoạt động tư pháp còn xảy ra ở một số cơ quan 

đơn vị nhưng việc khắc phục những vi phạm đã được kiến nghị vẫn chưa triệt 

để9. Số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến trách nhiệm của VKS 

tuy giảm nhưng vẫn còn 25 vụ; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kinh 

doanh thương mại được chấp nhận chỉ đạt 50%. 

Số vụ án dân sự bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn chưa được 

khắc phục triệt để10. Mặc dù UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo nhưng một số địa 

phương chưa thực hiện tốt công tác phối hợp trong cung cấp thông tin về đất đai, 

cử đại diện tham gia các phiên tòa khiến việc giải quyết các vụ án dân sự, hành 

chính liên quan đến đất đai gặp khó khăn, kéo dài thời hạn giải quyết; nhiều trường 

hợp phát sinh đơn thư11. Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc của một số tòa án 

cấp huyện, TAND tỉnh đã xuống cấp; cùng với tình trạng thiếu nhân lực ở một số 

tòa cấp huyện đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cải 

cách tư pháp trong tình hình mới. 

Kết quả công tác thi hành án giảm so với cùng kỳ năm trước; tỉ lệ thi hành các 

vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt rất thấp (22,2% về việc, 5,2% về 

tiền) và kéo dài nhiều năm nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu. Công tác phối hợp 

trong tổ chức thi hành án chưa đạt hiệu quả; một số vụ việc có giá trị lớn, đã 

thực hiện kê biên tài sản nhưng vẫn chưa được thi hành dứt điểm12; một số bản 

án có hiệu lực pháp luật nhưng việc tổ chức thi hành trên thực tế còn khó khăn, 

vướng mắc phải kháng nghị, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét dẫn đến 

kéo dài thời gian làm phát sinh đơn thư13. Việc tổ chức thi hành các bản án hành 

chính tại các địa phương còn vướng mắc, kéo dài14. Có bản án thuộc trách nhiệm 

thi hành của UBND cấp huyện chưa thi hành nghiêm túc khiến quyền lợi của 

người được thi hành án chưa được đảm bảo. 

b) Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng 

Triển khai kế hoạch thanh tra tại một số địa phương còn chậm; biện pháp 

xử lý sau thanh tra có lúc chưa đảm bảo tính răn đe; công tác phối hợp giữa các 

cấp, các ngành trong xử lý kết luận sau thanh tra còn hạn chế. Tỉ lệ thu hồi nộp 

ngân sách nhà nước sau thanh tra có tăng nhưng chỉ đạt 56,3%; một số cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có sai phạm chậm thực hiện các kết luận, kiến nghị và thiếu kịp 

                                           
7 So với năm 2018: tăng 16 vụ, thiệt hại tăng 255,9 ha rừng 
8 Nhiều vụ án hủy hoại rừng đã khởi tố vụ án nhưng phải tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can (theo báo cáo của 

VKSND tỉnh đã khởi tố 26 vụ nhưng chỉ có 04 bị can bị khởi tố) 
9 Qua kiểm sát, VKSND đã ban hành 29 kháng nghị, 153 kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm. 
10 Các vụ án bị hủy do lỗi chủ quan: 22 vụ (hình sự 11 vụ; dân sự 10 vụ; kinh doanh thương mại 01 vụ), tỷ lệ 0,34%; các vụ 

án bị sửa do lỗi chủ quan là 34 vụ (hình sự 14 vụ; dân sự 15 vụ; hành chính 04 vụ, kinh doanh thương mại 01), tỷ lệ 0,53%.  
11 Tại các địa phương như Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn… 
12 Vụ Công ty Cổ phần dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC (có giá trị thi hành án gần 700 tỷ đồng) 
13 Vụ ông Nguyễn Đông Nhựt - ông Nguyễn Văn Tâm tại thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước; vụ tranh chấp quyền sử dụng đất 

giữa ông Võ Đăng Thảo với các hộ dân trú tại thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành… 
14 Vụ việc ông Nguyễn Tấn Trưng, huyện Núi Thành; vụ ông Nguyễn Thế Miên, huyện Duy Xuyên… 
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thời trong khắc phục, xử lý sai phạm15.  

Thanh tra chuyên ngành tại nhiều đơn vị hiệu quả hoạt động chưa cao; 

chưa kịp thời thanh tra, xử lý các vi phạm thuộc chức năng nhiệm vụ như đầu tư, 

xây dựng cơ bản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; có nơi nhân lực làm 

công tác thanh tra chưa đảm bảo nên không đủ điều kiện thực hiện công tác thanh 

tra trên lĩnh vực phụ trách. Công tác phối hợp giải quyết các vụ việc tham nhũng 

còn kéo dài. 

Một bộ phận cán bộ, công chức và người đứng đầu chưa đề cao trách 

nhiệm trong tiếp công dân; chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về giải quyết 

khiếu nại nên tình trạng khiếu nại vượt cấp vẫn diễn ra. Nhiều vụ việc đã có văn 

bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên nhưng việc giải quyết còn chậm trễ, đùn đẩy 

tránh nhiệm; tình trạng chuyển đơn lòng vòng, chậm giải quyết vẫn xảy ra 

nhưng chưa chấn chỉnh, khắc phục kịp thời16. Một số địa phương chậm báo cáo, 

phản hồi thông tin kết quả giải quyết đơn do cơ quan dân cử chuyển đến mặc dù 

đã nhiều lần đôn đốc17. 

3. Kiến nghị 

Xuất phát từ tình hình nêu trên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có một số kiến 

nghị sau: 

a) Đối với UBND tỉnh  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân 

dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, bảo vệ môi trường, phòng 

cháy, chữa cháy và chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải tại các địa phương. 

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai 

phạm; chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thi hành kết luận sau thanh tra, không để tồn đọng, kéo dài; tập trung biện 

pháp tăng tỷ lệ thu hồi tài sản sai phạm. Kiện toàn bộ máy tổ chức các cơ quan 

thanh tra cấp huyện, thanh tra chuyên ngành cấp sở, đảm bảo lực lượng thực 

hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh các sai phạm đã được phát hiện với hình 

thức tương xứng nhằm đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả thanh tra; đồng 

thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm toán trong xây dựng kế hoạch, tránh 

chồng chéo. 

Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng 

hành chính và thi hành án hành chính. Chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, 

quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án không để tồn đọng, 

kéo dài. Tăng cường trách nhiệm trong phối hợp, hỗ trợ công tác thi hành án; chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

các huyện: Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình phối hợp thi hành dứt điểm các bản 

án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Xem xét, hỗ trợ kinh phí để cơ quan THADS 

thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính. 

 Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công tác tiếp 

                                           
15 Qua báo cáo mới chỉ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm 54/189 tập thể; 85/122 cá nhân được cơ quan thanh tra kiến nghị 

kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính; chưa thu hồi 2.652.095m2 đất do cơ quan thanh tra kiến nghị… 
16 Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn… 
17 Tam Kỳ, Núi Thành.. 
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công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương 

xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài 

không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra 

đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị. Bố trí cán bộ, công chức đủ năng 

lực tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định. Chỉ đạo các ngành, địa phương 

thực hiện nghiêm việc phản hồi thông tin, kết quả xử lý vụ việc do các cơ quan 

dân cử chuyển đến. 

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với cơ quan 

tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là các loại tội phạm, vi phạm 

pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.  

b) Đối với Công an tỉnh 

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội 

kịp thời triệt phá các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, các loại tội phạm hình sự 

nguy hiểm; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các dịp lễ, Tết và phục vụ đại hội 

Đảng các cấp năm 2020. Tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về giao thông, môi 

trường. Thường xuyên kiểm tra, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về an ninh trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến “tín dụng đen”. 

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm và tệ 

nạn ma túy tại các tụ điểm giải trí như quán bar, karaoke... Nâng cao chất lượng 

công tác điều tra, phối hợp lực lượng kiểm lâm và cơ quan liên quan thu thập 

chứng cứ, điều tra các vụ án hủy hoại rừng để truy tố, xét xử đúng quy định pháp 

luật.  

Tiếp tục thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh 

Công an xã theo lộ trình; đồng thời phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của lực 

lượng công an viên, bảo vệ dân phố trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 

c) Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các vụ vi phạm 

quản lý bảo vệ rừng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát các vụ, việc; nâng cao 

chất lượng các kháng nghị, khắc phục các vi phạm trong hoạt động kiểm sát. 

d) Đối với Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các loại án, phấn đấu giảm tỷ lệ án bị 

hủy, sửa do lỗi chủ quan. Chỉ đạo tăng cường phối hợp với cơ quan hành chính 

ở địa phương trong việc thu thập thông tin, phục vụ giải quyết các vụ án liên 

quan đến đất đai đảm bảo thời hạn luật định. Thực hiện chủ trương sắp xếp 

TAND cấp huyện theo lộ trình chung. 

e) Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tiếp tục tham mưu ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo công tác phối 

hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, khó thi hành; kiến nghị cơ quan thẩm 
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quyền xem xét đối với những bản án đã có hiệu lực pháp luật còn vướng mắc, 

khó khăn trong tổ chức thi hành án.    

Chủ động đề xuất các biện pháp tổ chức thi hành có hiệu quả nhằm tăng tỷ 

lệ thi hành đối với án có điều kiện thi hành, nhất là tỷ lệ thi hành về tiền; giải 

quyết dứt điểm những vụ việc trọng điểm đã kê biên tài sản, không để kéo dài. 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổ chức thi hành các bản án hành chính còn tồn đọng.  

f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể  

Chỉ đạo, phối hợp các tổ chức thành viên, tổ hòa giải cơ sở tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời hòa giải những vụ việc phát sinh từ cơ 

sở, góp phần hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng các ngành liên quan huy động sức 

mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình có người nghiện 

chung tay, kiến quyết đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn ma túy góp phần thực hiện có 

hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 
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