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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật;
công tác chỉ đạo điều hành; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Qua xem xét các báo cáo năm 2020 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 tại các địa phương, đơn vị, Ban
Pháp chế cơ bản thống nhất các nhận định, đánh giá về tình hình và kết quả thực
hiện nhiệm vụ, các tồn tại, hạn chế trong nội dung báo cáo của UBND tỉnh và các
ngành. Tại kỳ họp này, Ban báo cáo một số nội dung sau:
1. Kết quả đạt được
Năm 2020, an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục 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, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19;
khắc phục hậu quả thiên tai, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội.
Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện đúng quy
định pháp luật trong tiếp nhận, 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 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động dự báo, nắm tình hình, 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
tâm1. Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng diễn ra
trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tai nạn giao thông
được kiềm chế, giảm cả 03 tiêu chí2. Bên cạnh đó, đã tích cực, chủ động phối hợp
chặt chẽ các lực lượng tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch, phòng chống thiên
tai và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm

Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, khởi tố 10
vụ 30 bị can về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Triệt
phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 11 đối tượng (03 đối tượng người
nước ngoài) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 tỷ
đồng. Truy xét và bắt giữ 02 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng; điều tra làm rõ 01 đối tượng trộm cắp chuyên
nghiệp (đã có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản) trộm tiền, vàng (trị giá 3,7 tỷ đồng), thu hồi 2,08 tỷ đồng và một số
tang vật liên quan để xử lý...
2 so với cùng kỳ năm 2019 giảm 61 vụ, tỷ lệ 28,1%; giảm 48 người chết, tỷ lệ 31,2%; giảm 28 người bị thương, tỷ
lệ 18,5%.
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nhiệm các chức danh Công an xã theo đúng chỉ đạo, bước đầu hoạt động hiệu quả,
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND
hai cấp được tăng cường, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật3. Qua kiểm sát, đã
kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh nhiều vi phạm4. Tỷ lệ kháng nghị được chấp
nhận đạt kết quả cao. Không để xảy ra trường hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá
hạn luật định; việc truy tố đảm bảo đúng hạn, đúng tội.
TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử 6.529/7.354 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ
88,78%. Hầu hết các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong công
tác xét xử chú trọng đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, chất
lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên. Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án
tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả góp phần giảm đáng kể số vụ việc
tranh chấp phải thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng5.
Các cơ quan THADS đã có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác;
hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra6. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan được
duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo
Thi hành án dân sự trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn và tích cực
theo dõi, đôn đốc thi hành các bản án hành chính7.
Hoạt động thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Qua đó đã kịp thời phát
hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư có chuyển
biến, cơ bản giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong giải quyết đơn
thư đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại hạn chế các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp,
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống
tham nhũng được chú trọng, nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển
khai.
2. Một số nội dung cần quan tâm
2.1 Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật
Tội phạm và vi phạm pháp luật tuy có giảm so với năm 2019, song có thời điểm
còn diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, tội phạm xâm phạm nhân thân tăng8. Tội phạm
Trong kỳ đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 1.371 bị can đảm bảo căn cứ, đúng quy định của pháp luật; ban
hành yêu cầu điều tra đối với 1.116 vụ án; tham gia 997 lần khám nghiệm hiện trường, tử thi, đối chất, nhận dạng,
khám xét, thực nghiệm điều tra; 49 lần trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ, người làm chứng và 211 lần trực
tiếp và 385 lần tham gia hỏi cung bị can.
4 Qua kiểm sát đã kịp thời ban hành 32 kháng nghị phúc thẩm, 118 kiến nghị khắc phục vi phạm và 06 kiến nghị
phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Hầu hết các kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm của Viện kiểm sát được các cơ quan
có vi phạm có văn bản chấp nhận khắc phục và triển khai thực hiện những biện pháp để chấn chỉnh kịp thời.
5 Năm 2020, đã hòa giải thành 3.437/4.729 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đạt
tỷ lệ 72,68%.
6Theo số liệu báo cáo năm của ngành (tính từ 01/10/2019 đến 31/9/2020: đã tổ chức thi xong về việc 7.021 việc/8.286
việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 84,73%; tổ chức thi hành xong về tiền 146 tỷ 563 triệu/286 tỷ 17 triệu có điều kiện
thi hành đạt tỷ lệ 51,24%. Nhiều khoản thi hành án đạt kết quả cao như: thi hành các khoản thu cho Ngân sách Nhà
nước (đạt tỷ lệ 89,7% về việc và 52,9% về tiền); thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về
tham nhũng (đạt tỷ lệ 90% về việc và 56,2% về tiền).
7 Đã kịp thời ban hành các văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước
(theo Nghị định số 71/2016/NĐ-CP) trong việc chậm tổ chức thi hành 27 bản án hành chính còn tồn đọng, kéo dài
trên địa bàn tỉnh.
8 Giết người xảy ra 33 vụ, tăng 07 vụ; Cố ý gây thương tích xảy ra 125 vụ, tăng 05 vụ, có 04 vụ dẫn đến chết người;
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 21 vụ, tăng 11 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn xảy ra 56 vụ,
tăng 27 vụ
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liên quan đến hoạt động“tín dụng đen”, sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông để
đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi khiến công
tác phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Tội phạm và tệ nạn ma túy chưa
được kiềm chế9. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng ma túy trái phép tại các
cơ sở giải trí, nhà nghỉ ngày càng phổ biến. Số người nghiện ma túy tăng10 cũng là
nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác gây bất ổn xã hội.
Công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Vi phạm
pháp luật về môi trường, quản lý bảo vệ rừng và an toàn thực phẩm diễn biến phức
tạp11. Tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản chưa được ngăn chặn, xử
lý triệt để12. Công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống vi phạm về
quản lý bảo vệ rừng và lâm sản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến số vụ việc được
khởi tố, điều tra sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan kiểm lâm còn hạn chế13. 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 hình an ninh nông thôn, đô thị vẫn tiềm ẩn các vấn đề đáng lo ngại, nhất
là những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người liên quan tranh chấp đất rừng, giao
dịch mua bán đất nền...
2.2. Hoạt động của các cơ quan tố tụng
Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ở cấp huyện, cấp xã có lúc, có
nơi chưa kịp thời, chậm chuyển tin lên cấp trên, có tình trạng vi phạm thời hạn giải
quyết tin báo, không ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tội phạm. Công
tác quản lý giam giữ tại một số địa phương còn bất cập; cơ sở vật chất, nhà tạm giữ
xuống cấp, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam còn hạn chế,
lạc hậu,... dẫn đến khó khăn trong quản lý, dễ xảy ra vi phạm.
Tỷ lệ giải quyết các vụ án trong giai đoạn truy tố của Viện kiểm sát chưa đạt
chỉ tiêu đề ra (chỉ đạt 91,1%/ 95%). Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử
có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan
tiến hành tố tụng tuy giảm nhưng vẫn có trường hợp trả hồ sơ nhiều lần làm kéo dài
thời hạn giải quyết vụ án14.

Phát hiện, bắt giữ 164 vụ 210 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 36 vụ, 46 đối tượng); 1.245 đối tượng sử dụng trái
phép chất ma túy.
10 Phát hiện, xử lý 56 nhóm 690 đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn, quán bar, karaoke…
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.649 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 320 đối tượng so với đầu năm); có 168/241
xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.
11 Phát hiện 181 vụ 192 đối tượng tăng 35 vụ, 86 đối tượng so với cùng kỳ (gồm: 39 vụ, 39 đối tượng vi phạm trên
lĩnh vực an toàn thực phẩm; 116 vụ ,126 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; 23 vụ, 24 đối tượng xả nước thải,
chất thải chưa qua xử lý ra môi trường...)
12 Qua làm việc với các địa phương Điện Bàn, Phú Ninh phản ánh một số vụ khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Vu Gia
- Thu Bồn, khai thác vàng trái phép ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vẫn xảy ra.
13 Tiếp nhận 17 vụ “Hủy hoại rừng”, 17 vụ “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và 02 vụ
“Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” do lực lượng Kiểm lâm khởi tố chuyển thụ lý điều tra theo thẩm quyền;
đã khởi tố điều tra 06 vụ 40 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, lâm sản, 03 vụ 08 bị can Hủy
hoại rừng và 01 bị can Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Qua báo cáo của các ngành chức năng vẫn còn
nhiều vụ án hủy hoại rừng đã khởi tố vụ án nhưng phải tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can.
14 Trong kỳ, các cơ quan tiến hành tố tụng trả hồ sơ điều tra bổ sung 17 vụ để điều tra bổ sung, trong đó: Viện kiểm
sát trả Cơ quan điều tra 06 vụ; Tòa án trả Viện kiểm sát 11 vụ.
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Xét xử, giải quyết án các loại đạt thấp so với cùng kỳ, nhất là án dân sự, hành
chính15. Số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn chưa được khắc
phục16. Việc thực hiện thủ tục tố tụng, thời hạn gửi bản án, quyết định đến các cơ
quan chức năng chưa đảm bảo. Xét xử một số việc chưa xem xét đầy đủ kiến nghị
của cơ quan quản lý nhà nước dẫn đến nội dung bản án chưa phù hợp, khó khăn
trong tổ chức thi hành án. Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc của một số tòa án
cấp huyện, TAND tỉnh đã xuống cấp; nhân lực ở một số tòa cấp huyện còn thiếu đã
phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp trong
tình hình mới.
Kết quả THADS còn hạn chế, số tiền thi hành được đạt thấp so với cùng kỳ năm
trước17. Số tiền có điều kiện thi hành phải chuyển kỳ sau còn khá lớn18. Một số vụ việc
có giá trị lớn, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm19. Tỷ lệ thi hành các vụ việc liên quan
đến tín dụng, ngân hàng đạt rất thấp (29,7% về việc, 4,16% về tiền) và kéo dài nhiều
năm nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Nhiều bản án hành chính có hiệu lực pháp
luật, đã được cơ quan thi hành án nhiều lần đôn đốc, kiến nghị20 chưa được tổ chức thi
hành. Có tình trạng chậm trễ trong việc ra quyết định thi hành án, vi phạm trong tổ chức
thi hành bản án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án....
3. Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng chính quyền
Về cơ bản chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết các
vấn đề phát sinh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn có tình trạng chậm
trễ, thiếu kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt,
công tác phối hợp trong cung cấp thông tin về đất đai, tham gia các phiên tòa mặc
dù đã được HĐND, UBND tỉnh có ý kiến nhiều lần nhưng nhiều nơi vẫn rất chậm
trễ, thậm chí không phản hồi dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết các vụ án, nhiều
trường hợp phát sinh đơn thư21.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng
có lúc, cơ nơi vẫn còn tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết
thủ tục hành chính. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh có nơi chưa đáp
ứng được yêu cầu. Nhiều vướng mắc, bất cập sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
xã, thực hiện các quy định mới về tổ chức và chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở
chưa được giải quyết kịp thời. Một số nơi phát sinh các vướng mắc, bất cập vượt
thẩm quyền cấp huyện phải xin ý kiến của tỉnh nhưng việc tiếp nhận, phối hợp xử lý
Tỷ lệ giải quyết án các loại năm 2020 đạt 88,78% (trong đó, TAND tỉnh đạt 70,72%; TAND cấp huyện đạt 91,47%)
(năm 2019 tỷ lệ chung đạt 95,72%). Tỷ lệ giải quyết án dân sự chỉ đạt 68,56% (trong đó, TAND tỉnh đạt 45,99%;
TAND cấp huyện đạt 72,75%); tỷ lệ giải quyết án hành chính chỉ đạt 48,24% (trong đó TAND tỉnh đạt 46,3%; TAND
cấp huyện đạt 81,82%).
16 Tỷ lệ các vụ án bị hủy do lỗi chủ quan 28,5 vụ (chiếm tỷ lệ 0,44%); các vụ án bị sửa do lỗi chủ quan 21,5 vụ (chiếm
tỷ lệ 0,33%) [Tỷ lệ án hủy cao hơn năm 2019, tỷ lệ án sửa thấp hơn năm 2019 (năm 2019: tỷ lệ án hủy là 0,34%, tỷ
lệ án sửa là 0,53%)].
17 Đã thi hành xong 146 tỷ 563 triệu/286.017.092.000 đồng, giảm 55 tỷ 685 triệu so với năm 2019 (giảm 28%).
18 Số tiền chuyển kỳ sau 1.434.237.195.000 đồng.
19 Vụ Vinahouse, vụ Công ty Chí Thành...
20 Trong 40 vụ việc cơ quan thi hành án thực hiện theo dõi còn 27 vụ chưa thi hành (các cơ quan THADS đã có 40 văn
bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 21 quyết định buộc thi hành án; có văn bản kiến nghị xử lý trách
nhiệm đối với 27 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án.
21 Tại các địa phương như Phú Ninh, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An…
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của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa kịp thời. Hoạt động của tổ
chức chính trị - xã hội nhất là trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp
luật, hòa giải các tranh chấp, triển khai các mô hình,... một số nơi chưa thực sự hiệu
quả.
4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng
Công tác thanh tra chuyên ngành chưa được quan tâm đúng mức. Nhân lực làm
công tác thanh tra một số ngành, địa phương chưa đảm bảo nên việc triển khai hoạt
động thanh tra trên lĩnh vực phụ trách còn hạn chế, chưa kịp thời. Bên cạnh đó, việc
triển khai kế hoạch thanh tra tại một số địa phương còn chậm. Tỷ lệ thu hồi tài sản
sai phạm sau thanh tra nộp ngân sách nhà nước tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước
nhưng vẫn đạt thấp (61%). Một số kết luận thanh tra chậm thực hiện khiến cử tri
nhiều lần kiến nghị, phản ánh.
Tranh chấp, khiếu nại 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 tăng22; giải
quyết khiếu nại có nơi còn chậm. Thủ trưởng, người đứng đầu một số đơn vị, địa
phương chưa thực hiện nghiêm túc các quy định trong tiếp nhận và xử lý đơn thư;
bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở cấp huyện, cấp xã
chưa hợp lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; 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 thời. 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
đốc.
5. 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
Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các cấp tăng cường công tác quản lý
nhà nước, thường xuyên rà soát văn bản quy định nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý
tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện
đầy đủ, đúng thời hạn các yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ để tòa án kịp thời giải
quyết các vụ, việc, nhất là vụ việc liên quan đến đất đai; nghiêm túc tham gia quá
trình tòa án giải quyết các vụ án nhằm đảm bảo tiến độ giải quyết vụ án.
Tiếp tục chỉ đạo 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. Tăng cường trách nhiệm trong phối hợp, hỗ trợ thực hiện công
tác thi hành án, theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính; chỉ đạo thi hành dứt điểm
các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc các sở, ngành kịp thời kiện toàn
tổ chức các cơ quan thanh tra, đảm bảo lực lượng thực thi nhiệm vụ. Tăng cường
công tác thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Giải quyết
Theo báo cáo của Công an tỉnh: năm 2020 phát sinh mới 11 vụ phức tạp (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019),
phức tạp trở lại 03 vụ, hiện còn 30 vụ tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm.
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kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kết luận sau thanh tra,
lưu ý đối với các nội dung tồn đọng, kéo dài; tiếp tục tập trung các biện pháp tăng
tỷ lệ thu hồi tài sản sai phạm.
Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công tác tiếp 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 các sự kiện chính
trị. Chú trọng 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.
Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải
ở cơ sở. Xem xét hỗ trợ ngân sách cải tạo, nâng cấp nhà tạm giam, tạm giữ của công
an cấp huyện, tạo điều kiện về nhà làm việc cho lực lượng công an chính quy tại các
xã.
Ban hành khung giá rừng và thành lập Hội đồng định giá rừng theo quy định
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, làm cơ sở cho việc xử lý đối với các vụ việc liên quan đến hủy hoại
rừng của các cơ quan chức năng.
Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập sau sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã, các vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương. Tiếp tục nâng cao chất
lượng cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, có biện pháp xử lý nghiêm khi phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực.
b) Đối với Công an tỉnh
Tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai 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. Chú ý xử lý hành vi nhập cảnh, tổ
chức môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa,
ngăn chặn hoạt động kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an
ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm và tệ
nạn ma túy, cờ bạc tại các tụ điểm giải trí, các tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các dịp lễ, Tết và phục vụ đại hội Đảng toàn
quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
Lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo nguồn lực thực hiện nâng cấp, cải tạo đảm
bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giam, giữ tại các địa phương và thực hiện đề án
xây dựng trụ sở làm việc Công an xã. Nâng cao chất lượng công tác điều tra thu thập
chứng cứ, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, nhất là một số vụ án hủy hoại rừng
cử tri quan tâm để đưa ra xét xử đúng thời gian quy định.
c) Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động
tư pháp. Tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn

chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.
Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm,
không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tích cực kiểm sát các hoạt động tư
pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định; thường xuyên
kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị mà Viện
kiểm sát đã phát hiện và có kiến nghị.
d) Đối với Tòa án nhân dân tỉnh
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại
án nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp dân sự, đất đai; hạn chế đến mức thấp
nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại,
xem xét đầy đủ các khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước khi xem xét xử lý vụ
việc.
Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu
nhân sự đảm bảo chất lượng trình HĐND các cấp bầu Hội thẩm nhân dân hai cấp, nhiệm
kỳ 2021-2026. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, kịp thời triển khai thi hành Luật Hòa
giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản hướng dẫn thi hành.
e) Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án. Chỉ đạo chấp hành viên hai cấp đề xuất
các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thi hành đối với án có điều kiện thi hành, nhất là tỷ lệ
thi hành án về tiền.
Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ
việc tồn đọng, khó thi hành, xử lý 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.
f) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể
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 khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân tham gia phòng
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban 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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