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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 05 năm, giai đoạn 2021-2025
thuộc lĩnh vực nội chính – pháp chế
Qua xem xét Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về
kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, Báo cáo số 200/BC-UBND ngày
30/11/2020 về tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; kết hợp
thông tin khảo sát, giám sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Pháp chế báo cáo
HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền, đảm bảo an ninh
quốc phòng trong năm 2020 và 05 năm, giai đoạn 2016-2020
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá trong
các báo cáo UBND tỉnh, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng
dưới sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tích cực, chủ
động thực hiện khá đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
hệ thống chính quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, nhờ đó, tình
hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn
định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc đổi mới,
sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được thường xuyên
chỉ đạo thực hiện, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên
chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Công
tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được
quan tâm, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc
kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thực hiện chưa đảm
bảo lộ trình đề ra. Công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức chậm được
thực hiện làm ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp nhân lực và chưa đáp ứng kịp thời
nhu cầu phục vụ công tác của các đơn vị, địa phương. Việc bàn giao nhiệm vụ, chức
năng, xử lý tài sản của một số cơ quan, đơn vị sau giải thể, sắp xếp còn lúng túng;
giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng dôi dư sau sắp xếp chưa kịp thời.
Các chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sẵn
sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX)
còn hạn chế. Hạ tầng viễn thông chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện
tử tiến tới xây dựng chính quyền số. Công tác phối hợp thực hiện cải cách thủ tục
hành chính giữa các cơ quan có lúc thiếu thường xuyên, kịp thời; một vài lĩnh vực
người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa hài lòng.

Công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí
chưa được thủ trưởng đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức; giải quyết vụ việc
tham nhũng còn kéo dài. Các biện pháp xử lý sau thanh tra, kiểm toán có lúc chưa
đảm bảo tính răn đe. Tranh chấp, khiếu nại có tính chất phức tạp, tập trung đông
người nhất là trên lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng tại
các khu vực triển khai dự án có chiều hướng gia tăng. Một bộ phận cán bộ, công
chức và người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm trong tiếp công dân và tuân thủ
đúng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại nên tình trạng khiếu nại vượt cấp
vẫn diễn ra.
Tội phạm và vi phạm pháp luật qua các năm tuy có giảm, song một số loại tội
phạm nguy hiểm có tính chất, mức độ ngày càng phức tạp1. Tội phạm và tệ nạn ma
túy chưa được kiềm chế, số người nghiện ngày càng tăng.
2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu,
những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 20212025 UBND tỉnh đã đề ra, ngoài ra, Ban đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:
Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức
hợp lý nhằm kịp thời bổ sung đủ số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị,
địa phương; có phương án sử dụng tài sản dôi dư sau sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch.
Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tập trung xây dựng,
hoàn thiện các quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thường xuyên theo dõi,
đánh giá hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh đến Trung tâm hành
chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ngành và cấp huyện, cấp xã.
Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử
hướng tới chính quyền số để quản lý minh bạch, hiệu quả hơn.
Chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt
tình hình. Tập trung lực lượng tích cực đấu tranh phòng ngừa, không để các loại tội
phạm và tệ nạn xã hội gia tăng. Đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu quốc hội
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao
năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp sau bầu cử.
Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công tác tiếp công
dân, đối thoại với doanh nghiệp và giải quyết đơn thư để kịp thời giải quyết những
phát sinh, vướng mắc từ cơ sở. 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.
Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời,
có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời thực
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hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 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 nguy hiểm, tội phạm có liên quan đến tổ chức, môi giới cho
người khác xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng,
bảo vệ môi trường. Đảm bảo kết hợp hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế với giữ
vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội năm 2021 và 05 năm, giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực nội
chính – pháp chế, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.
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