
HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ 

BAN PHÁP CHẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-BPC Đăk Tô, ngày      tháng 7  năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XIV của Ban Pháp chế 
 

Thực hiện Công văn số 33/TTHĐND, ngày 05/7/2022 của Thường trực 
HĐND huyện về việc phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XIV.  

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã thẩm tra 07 nội dung1 do Ủy 

ban nhân dân huyện và các ngành Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện trình. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả 

thẩm tra cụ thể như sau: 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy báo cáo của UBND huyện và các cơ quan 
Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp đã phản ánh 

khá đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động, công tác của đơn vị, địa phương; 
UBND huyện và các ngành cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.  

Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ 

họp. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, Ban đề nghị UBND huyện, các 
ngành quan tâm thực hiện một số nội dung trong 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể:  

1. Đối với các báo cáo của UBND huyện: 

1.1. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Tô 6 tháng đầu năm 2022 

Qua thẩm tra báo cáo, Ban nhận thấy công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND huyện còn một số tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo triển khai thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu về nông lâm nghiệp, chuyển đổi giống sắn; triển khai Đề án tổng thể 

                                        
1Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: 1) Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô 6 tháng đầu năm 2022; 2) Báo cáo số 

249/BC-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 3) Báo cáo số 249/BC-UBND 

ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 4) Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của các ngành: 5) Báo cáo số 57/BC-VKS, ngày 

01/7/2022 của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện tại kỳ 

họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; 6) Báo cáo số 57/BC-TA, ngày 20/6/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; 7) Báo cáo số 

162/BC-CCTHADS, ngày 01/7/2022 của Chi cục thi hành án Dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân 

sự, hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 



2 

phát triển nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án. Công tác chỉ đạo, điều 

hòa phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chưa hiệu 
quả; chỉ đạo chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp HĐND huyện còn chậm, 

một số nội dung chưa đảm bảo. 

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung: 

- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao, 
phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2022 theo Nghị quyết HĐND huyện. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham 

nhũng, tiêu cực như giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường, đầu tư 
xây dựng... Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị chu đáo cho công tác diễn tập 
khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp huyện năm 2022 

 - Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND huyện quyết định theo quy định; 

thực hiện tốt các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; chỉ đạo giải quyết các kiến 
nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại 

biểu HĐND huyện. 

1.2. Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế, cụ thể: Công tác phối hợp và theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư không 

thuộc thẩm quyền của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ 
dẫn đến một số vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù thiệt hại do 

ngập nước lòng hồ thủy điện còn kéo dài, chưa giải quyết triệt để. 

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung: 

- Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại trụ sở, địa 

điểm tiếp công dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành có liên 
quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối 

thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố 
cáo. 

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng 
đầu các đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân theo quy định. 

 - Chỉ đạo các UBND các xã, thị trấn theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình 

trong cộng đồng dân cư để có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề có khả 
năng phát sinh khiếu nại hoặc khiếu kiện đông người.  
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1.3. Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy công tác phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế sau: 

- Tình trạng cán bộ, công chức còn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết các thủ tục hành chính còn xảy ra, nhất là trong giải quyết thủ 
tục hành chính về đất đai. 

- Việc thực hiện chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức làm 
việc ở các vị trí việc làm thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi 

theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP tại một số 
cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua chưa đảm bảo theo quy định. 

- Việc thu hồi tạm ứng ngân sách của UBND xã Diên Bình; việc rà soát, 
bố trí sử dụng các điểm trường dôi dư sau khi sáp nhập; triển khai đấu giá quỹ 

đất 5% ở xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay 
vẫn chưa hoàn thành.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung: 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp 
hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu có sai phạm xảy ra. 

- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các 

chức danh phải luân chuyển theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra 
nội bộ nhằm chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi “tham 

nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 

- Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ; 
thực hiện nghiêm Quy chế Chi tiêu nội bộ của cơ quan đơn vị, đề ra chỉ tiêu kế 

hoạch tiết kiệm cụ thể, xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập 
trung thực hiện tiết kiệm theo đặc thù của đơn vị, địa phương để đưa ra chương 
trình hành động thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán 

bộ, công chức, người lao động trong việc xác định nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương. 

- Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức 
thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong công tác giám sát 

đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tham 

nhũng, tiêu cực xảy ra. 

- Báo cáo thông tin làm rõ một số nội dung về kết quả xử lý đơn kiến nghị 

của công dân liên quan đến việc cán bộ, công chức không minh bạch trong thực 
hiện giải quyết thủ tục hồ sơ về đất đai; tiến độ giải quyết và thời gian dự kiến 

hoàn thành đối với các nội dung tồn đọng nhiều năm (việc thu hồi tạm ứng ngân 
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sách của UBND xã Diên Bình; triển khai đấu giá quỹ đất 5% ở xã Diên Bình và 
thị trấn Đăk Tô; việc rà soát, bố trí sử dụng các điểm trường dôi dư sau khi sáp 

nhập) để đại biểu nắm, theo dõi, giám sát. 

1.4. Về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy công tác phòng, chống tội 
phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế, cụ thể: Một số loại tội phạm về ma túy, hiếp dâm, gây rối trật tự 
công cộng, trộm cắp tài sản, cướp tài sản vẫn còn xảy ra, trong đó tội phạm ma 

tuý, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, “tín dụng đen” vẫn còn diễn biến phức 
tạp, gây tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao, còn tình trạng né tránh, không 
dám đấu tranh, tố giác tội phạm (nhất là tin báo tố giác đối với tội phạm về ma 

túy và đánh bạc). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung: 

- Chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả 
công tác phòng ngừa xã hội; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự ở cơ sở. Duy trì phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 

các xã, thị trấn; mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”.  

- Tăng cường vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội 

phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự; nâng cao ý 
thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng, chống ma túy và 

tích cực tham gia xây dựng xã, thị trấn không ma túy, giúp đỡ người nghiện ma 
túy đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Vận động nhân dân tham gia phòng 

ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 
nguyên khoáng sản. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý 

các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. 

- Chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp 
nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng nổi lên để có 

các biện pháp đấu tranh.  

1.5. Về công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 
của đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế: Còn có vụ, việc khó khăn trong giải 

quyết, xác định thẩm quyền giải quyết. Báo cáo chưa nêu cụ thể kết quả phát 
hiện các sai phạm qua kiểm sát trực tiếp các cơ quan, đơn vị; kết quả kiểm sát 

các quyết định, bản án dân sự, hôn nhân gia đình của Tòa án; chưa đánh giá cụ 
thể kết quả giải quyết tin báo. 

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện một 
số nội dung: 
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- Chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch 
công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; các kế 

hoạch, chương trình công tác năm 2022 của đơn vị.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt 

động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh 
công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân; tăng 

cường kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, kiểm sát việc tạm giữ, 
tạm giam; kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp... 

Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan tư pháp theo quy 
định của pháp luật.  

- Phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện 
có hiệu quả đề án “số hóa hồ sơ vụ án”, công bố, trình chiếu chứng cứ tại phiên 

tòa để nâng cao tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa. 

+ Tích cực kiểm sát đối với các việc thi hành án dân sự còn phải thi hành, 

đặc biệt đối với các việc chưa thi hành xong còn tồn đọng kéo dài. 

1.6. Về công tác của Tòa án nhân dân huyện 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Công tác phối hợp trong giải 
quyết một số vụ, việc dân sự chưa hiệu quả dẫn đến tiến độ giải quyết án chậm 

do phải tạm đình chỉ, kéo dài vụ án chờ cơ quan khác giải quyết theo luật định. 

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: 

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú 
trọng nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng đánh giá chứng cứ, lựa chọn 

loại hình phạt và mức hình phạt, đảm bảo việc giải quyết, xét xử và ban hành 
các bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan tiến hành tố tụng để xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án hình sự, nhất 
là các vụ án trọng điểm, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.  

- Tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong công tác giải 
quyết các vụ việc; tiếp tục thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án. Tăng 
cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, rút kinh 
nghiệm, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết các loại án, 

hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. 

- Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân, 

nhất là những người mới tham gia công tác Hội thẩm góp phần nâng cao năng 
lực trong tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc của Tòa án. 

1.7. Về công tác của Chi cục thi hành án dân sự huyện: 

Qua thẩm tra nội dung báo cáo, Ban nhận thấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Một số vụ việc tổ chức thi hành 
án còn chậm. Báo cáo chưa đánh giá cụ thể việc ban hành, gửi quyết định thi 
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hành án, quyết định ủy thác, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định thi hành 
án; chưa cụ thể số liệu về số việc thụ lý mới, số việc ủy thác; các số liệu chưa có 

so sánh với cùng kỳ năm 2021; chưa báo cáo tình hình giải quyết các vụ liệc liên 
quan đến tín dụng, ngân hàng; kết quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong 

thi hành án; xét miễn, giảm thi hành án;  tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo 
Thi hành án dân sự huyện và hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án. 

Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện 
một số nội dung: 

- Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc thi hành án có điều kiện, nhất là 
các vụ việc tồn đọng nhiều năm, vụ việc trọng điểm; phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao. 

- Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm trong thụ lý thi hành án, xác minh, phân loại án,... góp phần 
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự.  

- Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ 
đạo thi hành án dân sự huyện chỉ đạo công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án, nhất là trong việc tổ 

chức cưỡng chế thi hành án. 

- Thông tin thêm về kết quả phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

thi hành án đã được đơn vị đề nghị tại văn bản số 74/BC-CCTHADS ngày 
30/3/2022 về một số vụ việc thì hành án khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thi hành; một số vụ việc thi hành án còn chậm, nguyên nhân để đại biểu 
nắm, theo dõi, giám sát. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế, kính 
trình HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

 

  Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện;  
- Các Ban HĐND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Tòa án nhân dân huyện; 
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện;   
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, BPC.                                                                                    

TM. BAN PHÁP CHẾ 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
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