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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 2021 trên địa bàn tỉnh 
 

Qua xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh, Tòa án 
nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kết hợp thông 
tin thu thập được qua hoạt động giám sát, khảo sát 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. Về các báo cáo của UBND tỉnh
Các báo cáo của UBND tỉnh đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện tình hình 

quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong điều kiện tiếp tục bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tích cực, 
chủ động, triển khai các biện pháp ổn định tình hình và nâng cao hiệu quả quản 
lý, điều hành. Công tác vụ xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục 
được quan tâm, có chuyển biến tích cực. 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; lực lượng chức năng và các địa 
phương đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, góp phần bảo đảm an ninh biên 
giới và phòng chống dịch Covid-19. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 
100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được tăng 
cường; đã tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành công an 
làm tốt công tác nắm dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều 
vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công an chính quy ở cấp xã 
đã phát huy hiệu quả góp phần vào việc đảm bảo an ninh nông thôn. 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai trên nhiều lĩnh 
vực, tập trung vào những vấn đề nổi cộm dễ xảy ra sai phạm. Qua đó đã phát 
hiện, xử lý nhiều sai phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đối thoại 
công dân tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm; phần lớn các kiến nghị, phản 
ánh được tiếp nhận, xử lý đúng hạn, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp và 
điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. 

Tuy nhiên, Ban Pháp chế đề nghị quan tâm một số vấn đề sau:
Tội phạm và vi phạm pháp luật tuy có giảm, song một số loại tội phạm 

nguy hiểm xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân có 
chiều hướng tăng so với cùng kỳ1. Tội phạm và tệ nạn ma túy chưa được kiềm 

1 Như: Cố ý gây thương tích (tăng 11,7%, có 02 vụ dẫn đến chết người), Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (tăng 50%), Hủy hoại tài 
sản (tăng 66%)....



2

chế, số người nghiện tiếp tục gia tăng nhanh2, công tác quản lý sau cai nghiện còn 
nhiều hạn chế. Tệ nạn cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ở nhiều địa 
phương với nhiều hình thức khác nhau, nhất là đánh bạc với quy mô lớn dưới 
hình thức cá độ qua mạng internet, sử dụng công nghệ cao nhằm che giấu hoạt 
động phạm tội3. Số vụ đánh bạc, cho vay nặng lãi bị phát hiện, xử lý còn ít. Tai 
nạn giao thông đường bộ gia tăng tại một số địa phương4. 

Công tác quản lý giam, giữ tại một số địa phương còn bất cập. Có nơi nhà 
tạm giữ, tạm giam xuống cấp và trong tình trạng quá tải. Một số cơ quan công an 
cấp huyện thiếu nhân lực ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết án5 và 
thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa vi phạm. 

Tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường giải 
phóng mặt bằng tại một số khu vực triển khai dự án còn diễn biến phức tạp, một 
số vụ tập trung đông người ảnh hưởng an ninh trật tự6.

Thực hiện kế hoạch thanh tra tại một số địa phương còn chậm. Một số cuộc 
thanh tra chưa đảm bảo tiến độ. Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, 
phản ánh của người dân dẫn đến nhiều vụ việc chậm giải quyết, phát sinh đơn 
thư7. Tình trạng chậm tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính chưa 
được khắc phục triệt để8. Cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo 
nhưng có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng trễ hẹn, nhất là trên lĩnh vực thẩm định dự 
án, đất đai... Phối hợp cung cấp thông tin, tham dự phiên tòa của một số địa 
phương, đơn vị chưa tốt dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết các vụ việc.

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 
Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã tăng cường các biện pháp thực hiện tốt 

chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Việc truy tố đúng người, đúng 
pháp luật, không có trường hợp truy tố tòa tuyên không phạm tội. Qua hoạt động 
kiểm sát đã ban hành nhiều yêu cầu, kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm 
trong hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án9 và được các đơn vị tiếp thu, thực hiện.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu công tác của ngành chưa đạt kế hoạch đề ra10 như: 
Số cuộc kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết các loại án, thi hành án dân sự, thông 

2 Toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 88 vụ, 112 đối tượng phạm tội; qua rà soát, có 2.856 người nghiện và người sử dụng trái phép 
chất ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 207 người so với thời điểm đầu năm 2021). Riêng tại huyện Thăng Bình phát hiện, bắt giữ 
27 vụ, 63 đối tượng (tăng 11 vụ, 30 đối tượng so với cùng kỳ). 
3 Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 427 vụ, 1.763 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (so với cùng kỳ năm trước tăng 
78 vụ, tăng 114 đối tượng); trong đó, triệt xóa 02 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua 
mạng internet và ghi bán lô đề, bắt giữ 28 đối tượng với số tiền cá cược trên 280 tỷ đồng. 
4 Tại Thăng Bình xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 11 người (so với cùng kỳ năm 2020 
tăng 06 vụ, tăng 33,3%, tăng 06 người chết, tăng 42,8%). 
5 Theo phản ánh của các cơ tư pháp: Tam Kỳ, Thăng Bình
6 Đã xảy ra 12 vụ tranh chấp khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến các dự án đất đai, ô nhiễm môi trường (phát sinh mới 02 vụ); hiện còn 
tồn đọng 31 vụ khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó một số vụ tập trung đông người có tính chất phức tạp: Vụ 
hàng trăm người dân liên quan đến công ty Bách Đạt An chậm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vụ một số hộ dân mua đất 
liên quan dự án STO, dự án Cầu Hưng-Lai Nghi (Điện Bàn) tiếp tục kéo đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh kiến nghị về việc giải 
quyết đơn; Vụ 17 hộ dân xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh liên quan đến quản lý, cho thuế đất rừng sản xuất.
7 Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước…
8 Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh: có 34 bản án, quyết định có nội dung theo dõi nhưng còn 21 vụ việc chưa thi hành (cơ 
quan THADS đã có văn bản kiến nghị xử lý đối với 21 trường hợp do vi phạm nghĩa vụ thi hành án). Hiện nay còn 12 vụ việc 
Cục THADS đang tiếp tục theo dõi.
9 6 tháng đầu năm 2021, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 65 kiến nghị khắc 
phục vi phạm, phòng ngừ vi phạm tội phạm. 
10 Tiến độ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt tỷ lệ 60,8%; của Viện kiểm sát thấp hơn chỉ tiêu của Ngành là 3,3%.
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báo rút kinh nghiệm; còn để xảy ra sai sót trong thực thi nhiệm vụ.
3. Công tác xét xử của Tòa án nhân dân 
Toà án nhân dân hai cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác thụ lý và giải 

quyết án các loại, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư 
pháp được chú trọng; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ 
lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng thời hạn luật 
định; việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án bước đầu phát 
huy hiệu quả, góp phần hạn chế số vụ việc tranh chấp phải thụ lý, giải quyết theo 
thủ tục tố tụng11.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân hai cấp 
chưa đạt yêu cầu (chỉ đạt 59,2%); trong đó, một số loại đạt rất thấp như: dân sự 
(31,9%), lao động (7,14%), hành chính (24,5%). Tiến độ xét xử một số vụ án liên 
quan kinh tế, chức vụ; giải quyết các vụ, việc tranh chấp liên quan đến đất đai 
chậm nhưng chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Có tình trạng thiếu kịp thời 
trong chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật sang cơ quan thi hành 
án dẫn đến tình trạng tồn đọng lượng lớn tiền tạm ứng án phí, nhất là nhiều bản 
án từ năm 2008 đến nay12. Cơ sở vật chất, nhân lực ở một số tòa cấp huyện chưa 
đảm bảo, làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cải 
cách tư pháp trong tình hình mới. 

4. Công tác thi hành án dân sự 
Cơ quan Thi hành án dân sự đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thi 

hành án; đã tổ chức thi hành đạt kết quả 69,6% về việc và 64,6% về tiền13 (trong 
tổng số vụ việc, số tiền có điều kiện thi hành); một số vụ việc có giá trị phải thi 
hành lớn, kéo dài từ các năm trước được tập trung giải quyết. Công tác theo dõi, 
đôn đốc thi hành các bản án hành chính được quan tâm, kịp thời kiến nghị cơ 
quan thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp chậm thi hành án.

Kết quả công tác thi hành án dân sự tuy đạt các chỉ tiêu đề ra nhưng tổng số 
việc, số tiền chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau còn rất lớn (còn 3.636 việc 
với số tiền chuyển kỳ sau là 1.181.212.839.000 đồng)14; giá trị thi hành được đối 
với phần dân sự trong các bản án hình sự, các khoản thu cho ngân sách nhà nước 
đạt thấp. 

II. NHỮNG 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:

11 Theo số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp đã tiếp nhận 2.569 đơn khởi kiện các loại, đã chuyển 541 
đơn sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Kết quả: Hòa giải viên đã thực hiện hòa giải thành, đối thoại thành 340 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,8%.
12 Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Qua công tác kiểm tra thu chi tiền thi hành án, kiểm tra việc tiếp nhận bảo 
quản xử lý tang vật chứng trong các vụ án hình sự tại Cơ quan THADS, VKSND hai cấp nhận thấy hiện nay số tiền tạm ứng án 
phí, lệ phí thu theo yêu cầu của Tòa án còn tồn đọng tại Cơ quan THADS chưa được xử lý vì chưa nhận được bản án, quyết 
định hoặc thông báo của Tòa án có thẩm quyền (có 1.108 trường hợp, tương đương với số tiền 1.749.401.456 đồng) riêng 
TAND tỉnh 303 bản án, quyết định, thông báo chưa gửi đến Cục THADS tỉnh.
13 Theo báo cáo kết quả THADS 9 tháng (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021) đã thi hành xong: 4.749 việc/6.821 việc có điều kiện 
thi hành, đạt tỷ lệ: 69,6%/82,5% chỉ tiêu được giao. Đã thi hành xong: 1.001.181.214.000 đồng/1.550.997.851.000 đồng có 
điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ: 64,6%/40,1% vượt chỉ tiêu được giao. 
14 Số liệu kết quả tính đến 30/6/2021 (9 tháng theo kỳ báo cáo của cơ quan Thi hành án dân sự)
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1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số vấn đề sau:
Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tập trung 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, quản lý bảo vệ rừng, môi 
trường, đầu tư... Các sở, ngành, UBND các cấp tập trung hơn nữa công tác cải 
cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà đối 
với người dân. 

Các địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác 
thanh tra, 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, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, nhất là những nơi tập trung nhiều dự 
án. Thực hiện nghiêm việc phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của Tòa án 
nhân dân đảm bảo 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.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tiếp tục 
mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm công 
nghệ cao, “tín dụng đen”, các tệ nạn ma túy, cờ bạc tại các tụ điểm giải trí, cơ sở 
lưu trú. Có giải pháp hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp nhà tạm giam, tạm giữ tại các địa 
phương; tiếp tục phát huy vai trò lực lượng công an chính quy ở cấp xã. 

2. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân 
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, kiểm sát giải 
quyết các loại án. Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội 
phạm, tránh bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, thường xuyên theo dõi việc tiếp thu, khắc 
phục những sai phạm đã được Viện Kiểm sát phát hiện, kiến nghị, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

3. Đối với Tòa án nhân dân
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng, kéo dài; chú 

trọng nâng cao chất lượng công tác xét xử. Khắc phục triệt để tình trạng chậm gửi 
bản án, quyết định đến các cơ quan chức năng. Kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao 
về bổ sung biên chế, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
của ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp.

4. Đối với Cục Thi hành án dân sự
Chỉ đạo chấp hành viên tăng cường công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tập 

trung rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, đề ra giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc, tăng tỷ lệ thi hành án; hạn chế thấp nhất số lượng án tồn đọng, kéo 
dài phải chuyển kỳ sau. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan theo Quy chế 
phối hợp đã được ký kết để tăng giá trị thi hành đối với các khoản thu nộp ngân 
sách nhà nước. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiến nghị và tham mưu Ban Chỉ đạo 
Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo để thi hành dứt điểm các bản án hành chính 
đã có hiệu lực.



5

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình chấp hành pháp 
luật, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CV.

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN

[daky]
Hà Đức Tiến
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