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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật,

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
 

Qua xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh, Tòa án nhân
dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kết hợp với thông tin
thu thập được qua hoạt động giám sát, khảo sát tại một số đơn vị, địa phương và
công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư… Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số
nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội, xây dựng chính quyền

Những tháng đầu năm, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid –
19, UBND tỉnh, các ngành đã tích cực, chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp
ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ. Ngành công an làm tốt công tác dự báo nắm tình hình, kịp
thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ trọng án có tính chất phức tạp, được dư
luận xã hội quan tâm1; phối hợp chặt chẽ với các ngành tuyên truyền nâng cao ý
thức của nhân dân trong thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, không để xảy ra
“điểm nóng” về an ninh trật tự. Hoàn thành bố trí cán bộ công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Công an xã2 theo đúng lộ trình, bước đầu hoạt động hiệu quả,
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. 

Công tác thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực3. Qua đó đã phát hiện,
xử lý nhiều sai phạm; kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, thu hồi tài sản nộp ngân
sách Nhà nước4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được các cấp,

1      Đáng chú ý: (1) truy quét, triệt xóa đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bắt 06 đối tượng “cưỡng
đoạt tài sản”, “hủy hoại tài sản” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với mức lãi suất 360%/năm; (2)đấu tranh, triệt phá
đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản: bắt giữ 11 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông chiếm đoạt tài khoản của hơn 2.000 cá nhân trên toàn quốc gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng ; (3)điều tra, khám phá, bắt giữ 01
đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp với tổng thiệt hại 3,7 tỷ đồng; (4)đấu tranh, triệt xóa
đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi đề, bắt giữ 09 đối tượng với số tiền cá cược
trên 40 tỷ đồng...
2      Trưởng Công an xã: 203 người, Phó trưởng Công an xã 104 người, Công an viên 151 người (trong đó, 52 xã bố trí Trưởng
Công an; 29 xã bố trí Trưởng và 01 Phó trưởng Công an; 36 xã bố trí Trưởng và 01 Công an viên; 62 xã bố trí Trưởng, 01 Phó
trưởng Công an và 01 Công an viên; 08 xã bố trí Trưởng và 02 Công an viên; 11 xã bố trí Trưởng, 01 Phó trưởng Công an và
02 Công an viên; 03 xã bố trí Trưởng và 03 Công an viên; 02 xã bố trí Trưởng, 01 Phó trưởng và 03 Công an viên).
3      Đã triển khai thực hiện: 49/88 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đạt 55,6%); 15/15 cuộc thanh tra đột xuất (đạt 100%).
4      Qua thanh tra 311 đơn vị, cá nhân: phát hiện 150 đơn vị, cá nhân sai phạm với số tiền 14.295,6 triệu đồng và 70.965m 2 đất;
kiến nghị thu hồi nộp NSNN 8.496,2 triệu, 65.494m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể và 39 cá nhân. Đã thu hồi
nộp NSNN 10.960,8 triệu và 827.600m2 đất (kể cả đôn đóc thu hồi các năm trước).
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các ngành quan tâm và có nhiều 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 kỳ5; hạn chế điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. 

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
có thời điểm còn diễn biến phức tạp (nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã
hội). Một số loại tội phạm nguy hiểm tăng so với cùng kỳ như: giết người, xâm hại
tình dục trẻ em, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản6 với thủ đoạn tinh vi, gây
lo lắng, bức xúc trong xã hội. Đáng lưu ý, tệ nạn cờ bạc và sử dụng trái phép chất
ma túy tại các cơ sở giải trí, khách sạn, nhà nghỉ… gia tăng ở một số nơi mặc dù
các ngành đã tích cực đấu tranh triệt phá7. 

Tại một số địa phương, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chậm; còn xảy
ra một số vụ việc tụ tập đông người phản ánh, kiến nghị các vi phạm trên lĩnh vực
môi trường, đất đai... có tính chất phức tạp8; việc thực hiện trách nhiệm của chính
quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân chưa
đầy đủ dẫn đến nhiều vụ việc chuyển đơn lòng vòng, chậm giải quyết9; hoạt động
hòa giải cơ sở phát huy hiệu quả chưa cao, nhiều vụ việc thực hiện mang tính hình
thức. Một số địa phương thực hiện việc báo cáo, phản hồi thông tin kết quả giải
quyết đơn do cơ quan dân cử chuyển đến chưa kịp thời mặc dù đã nhiều lần đôn
đốc10.

Tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật
vẫn còn một số vụ tồn tại kéo dài, chậm thực hiện mặc dù đã được các cơ quan
thẩm quyền chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần khiến người dân bức xúc liên tục gửi đơn
kiến nghị11. Tình trạng cơ quan hành chính chậm trễ trong cung cấp thông tin cho
Tòa án trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính liên quan đến đất đai
chưa được khắc phục.

2. Hoạt động của các cơ quan tư pháp

Công tác thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp bảo đảm
tuân thủ các quy định của pháp luật, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật;

5      Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tiếp 5.309 lượt/5.536 người (giảm 1,8%); tiếp nhận 3.475 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh (giảm 10,6%).
6      Tội phạm: Giết người xảy ra (14 vụ); Cướp tài sản tăng 06 vụ; Xâm hại tình dục trẻ em tăng 07  vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản tăng 17 vụ.
7      Phát hiện, bắt giữ 250 vụ, 731 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 22 vụ, 200 đối tượng so với cùng kỳ 2019 (trong đó có
35 nhóm, 380 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, khách sạn, nhà nghỉ). Phát hiện 349 vụ
1.649 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (tăng 129 vụ, tăng 621 đối tượng).
8      Vụ người dân ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi rác Đại Hiệp (Đại Lộc), Tam Xuân 2 (Núi Thành); vụ người dân Trà
Kiệu Tây (Duy Sơn, Duy Xuyên) khiếu kiện cơ sở chế biến mở động vật gây ô nhiễm môi trường; vụ một số người dân tại Tam
Hiệp và thị trấn Núi Thành ngăn cản không cho thi công tuyến đường 129 qua vịnh An Hòa; vụ người dân thôn Bích An (Tam
Xuân 1, Núi Thành) khiếu kiện chính quyền liên quan đến 23ha đất rừng tại địa phương; vụ việc liên quan đến mua bán đất nền
thuộc các dự án Công ty Bách Đạt An...
9      Các vụ việc: ông Lê Văn Chung và các hộ dân xã Bình Lãnh; 24 hộ dân thôn Vịnh Giang (Thăng Bình); vụ ông Nguyễn
Thành Nhân, bà Trần Thị Nguyệt xã Tiên Lãnh (Tiên Phước); vụ ông Ung Nho Minh, bà Mai Thị Trang (Tam Kỳ); các kiến nghị
liên quan ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác đá xã Tam Nghĩa, vụ việc các hộ dân thôn Bích An (Núi Thành); kiến nghị
liên quan bồi thường, hỗ trợ dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua địa bàn tỉnh….
10      Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước...
11 Theo số liệu báo cáo của Cục THADS tỉnh: đến tháng 6/2020 đang theo dõi thi hành 36 vụ việc (trong đó án tồn đọng các năm chuyển
sang 13 vụ việc, thụ lý mới 23 vụ việc). Đã thi hành xong 10 vụ việc;  còn 26 vụ việc chưa thi hành. Một số vụ việc liên tục phát sinh
đơn thư như: ông Nguyễn Tấn Trưng (huyện Núi Thành), bà Phạm Thị Nề, bà Nguyễn Thị Giò (Hội An)….



công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, 100% kháng nghị, kiến nghị
của VKS được chấp thuận12.

Ngành Toà án đã có nhiều cố gắng trong công tác thụ lý và giải quyết các vụ
án. Hầu hết các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định; không để xảy ra
việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ hòa giải thành các
vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động… đạt cao
(chiếm 70,79%). 

Cơ quan Thi hành án dân sự có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm
vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo thi hành án
dân sự các biện pháp tổ chức thi hành các vụ, việc dân sự có giá trị lớn, phức tạp,
kéo dài.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố đạt thấp (74,6%). Số vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung
liên quan đến trách nhiệm của VKS vẫn còn nhiều (10 vụ).

Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp chưa đạt yêu cầu (chỉ
đạt 66,2%); một số loại đạt thấp như: án dân sự (43,4%), án kinh doanh - thương
mại (48%), án hành chính (35%). 

Kết quả công tác thi hành án dân sự chưa đạt các chỉ tiêu đề ra. Số việc có
điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau còn khá lớn
(2.470 việc); tỷ lệ thi hành án về tiền rất thấp, chỉ đạt 7,9%/38%13. Bên cạnh đó,
mặc dù đã được các cơ quan thẩm quyền chỉ đạo, đôn đốc, kiến nghị nhiều lần
nhưng một số vụ việc dân sự có giá trị thi hành án lớn vẫn tồn tại kéo dài14. Một số
bản án hành chính có hiệu lực pháp luật chưa được thực hiện.

II. KIẾN NGHỊ 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6
tháng cuối năm đã đề cập trong báo cáo của các cơ quan; đồng thời kiến nghị bổ
sung một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác
quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như: đất đai, tài nguyên
khoáng sản, bảo vệ môi trường, đầu tư... Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu
trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là
trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị. Chỉ đạo các địa
phương, nhất là những nơi tập trung nhiều dự án, phát sinh nhiều đơn thư tăng
cường công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chú trọng việc
gặp gỡ, đối thoại, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh ngay từ đầu

12      6 tháng đầu năm đã ban hành 26 kháng nghị, 39 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và tỷ lệ
kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận 100%.
13      Số liệu trên là  kết quả công tác thi hành dân sự trong 08 tháng  theo kỳ báo cáo của ngành Thi hành án dân sự từ
01/10/2019 đến 31/5/2020. Trong đó thi hành án về việc chỉ đạt 60,96%/81% chỉ tiêu giao.
14 Các vụ việc: Công ty IOC phải trả cho Ngân hàng số tiền:  986.392.468.402 đồng (bao gồm cả lãi phát sinh);  Công ty Chí
Thành còn phải thi hành án số tiền: 20.584.104.000 đồng;  Công ty Vinahouse phải thi hành số tiền là: 21.535.158.000 đồng;
Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu phải trả cho 45 chủ nợ là: 936.678.654.080 đồng (trong đó nợ thuế: 108.899.074.087
đồng)…



nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc
phản hồi thông tin, kết quả xử lý vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền. 

UBND các cấp thực hiện nghiêm việc phối hợp cung cấp thông tin cho Tòa án
trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính liên quan đến đất đai đúng thời
hạn quy định; đồng thời tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính có hiệu
lực pháp luật còn tồn đọng.

2. Đối với các cơ quan 

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát
hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Thường xuyên
tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện phòng ngừa các vi phạm. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm và kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm công nghệ cao, “tín dụng
đen”, các tệ nạn ma túy, cờ bạc tại các tụ điểm giải trí như quán bar, karaoke...
không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung lực lượng
đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội Đảng
các cấp. Tiếp tục kiện toàn, đảm bảo các điều kiện hoạt động của công an xã, phát
huy vai trò công an viên, bảo vệ dân phố trong giữ gìn trật tự ở cơ sở.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 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 do lỗi chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nâng cao tỷ lệ
xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tránh bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục kiểm sát chặt chẽ
việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm đã được VKS phát hiện, kiến nghị. 

Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
giải quyết án các loại, chú trọng nâng cao chất lượng xét xử. Tăng cường công tác
phối hợp trong quá trình tố tụng, thực hiện tốt việc giải quyết, xét xử các vụ án,
không để tồn đọng, kéo dài.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh  chỉ đạo chấp hành viên  tăng cường công tác
chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tăng tỷ lệ thi
hành án nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao (nhất là tỷ lệ thi hành án về tiền). Chủ
động đề xuất các biện pháp tổ chức thi hành án nhằm giải quyết có hiệu quả những
vụ việc trọng điểm có giá trị lớn, không để tồn đọng kéo dài. Tiếp tục theo dõi, đôn
đốc thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực.

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;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH (Thanh)

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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