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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh  

(Trình Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII) 

           

Trên cơ sở báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình 

tại Kỳ họp, kết hợp thông tin trong quá trình giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các cơ quan tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các giải 

pháp để hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; đồng thời nhấn mạnh và kiến 

nghị một số nội dung sau. 

  I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH, 

ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

 Nhìn chung 6 tháng đầu năm, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững; các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được triển khai theo kế 

hoạch và đạt kết quả khả quan sau quá trình hồi phục do diễn biến phức tạp dịch 

bệnh Covid-19. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có 

nhiều đổi mới, hiệu quả và sâu sát. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 

tiếp tục chuyển biến tích cực; các vụ trọng án được đưa ra xét xử kịp thời, đúng 

pháp luật. 

Tại Kỳ họp này, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh một số ý kiến trọng tâm sau đây: 

1. Về công tác quốc phòng, quân sự địa phƣơng, công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

Các lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp đã tích cực, phối hợp các lực 

lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; hoàn thành chỉ tiêu giao 

quân; tổ chức ra quân huấn luyện chiến đấu; diễn tập khu vực phòng thủ, phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự 

trên các địa bàn; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; 

kiềm chế và giảm tai nạn giao thông. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung lực lượng 

cho các địa bàn trọng điểm, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh về an ninh 

trật tự, nhất là các khiếu kiện của công dân, những vấn đề liên quan đến công tác 

giải phóng mặt bằng, bồi thường một số dự án lớn trên địa bàn.  
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Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thực hiện nghiêm Quy định số 

11- QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân. Trong kỳ, số đơn khiếu nại và tố cáo đều giảm. 

Tuy vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, một số loại tội phạm tăng so với cùng kỳ như: Tội đánh bạc; tội vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tội cố ý gây thương tích...
1
 Tội 

phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao 

gây thiệt hại lớn về tài sản xảy ra còn nhiều; tội trộm cắp tài sản còn chiếm tỷ lệ 

cao trong cơ cấu tội phạm hình sự
2
; tình trạng người có biểu hiện tâm thần có các 

hành vi nguy hiểm cho xã hội tiềm ẩn phức tạp. Số người phạm tội đã có tiền án, 

tiền sự, nhân thân xấu và số người dưới 18 tuổi phạm tội còn chiếm tỷ lệ cao
3
. 

Đáng lưu ý là tình trạng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phạm tội tăng so 

với cùng kỳ.
4
 

2. Công tác cải cách hành chính 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được đẩy 

mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 

của tỉnh được cải thiện đáng kể, nâng cao điểm số và thứ hạng. Năm 2021, chỉ số 

cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; các 

chỉ số khác tăng điểm, duy trì thứ hạng cao trong khu vực
5
. Đã ban hành Kế hoạch 

thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 trên địa bàn. 

Tuy vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chưa thực sự tạo 

động lực cải thiện môi trường đầu tư; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

giảm. Thực hiện tinh giản biên chế theo Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 

của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức gặp nhiều khó khăn; thực hiện cơ chế tự chủ tại một số đơn vị sự nghiệp 

còn hạn chế, khả năng tự chủ thấp, không đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ đạo và 

                                           
1
 Tội đánh bạc tăng 26 vụ 95 bị can; Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tăng 16 vụ 11 bị can; 

Tội cố ý gây thương tích tăng 8 vụ 1 bị can 
2
 Hình sự sơ thẩm xét xử 79 vụ/105 bị cáo, chiếm tỷ lệ 20,9%  

3
 Trong số 952 bị can bị khởi tố mới, có đến 241 bị can đã có tiền án, tiền sự hoặc nhân thân xấu, chiếm tỷ lệ 25,3% 

và 45 người dưới 18 tuổi phạm tội, chiếm 4,7% 
4 Đảng viên phạm tội 33 bị cáo, chiếm 4,4%, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021; cán bộ, công chức, viên chức 

phạm tội 23 bị cáo, chiếm 3,1%, tăng 1,8% 
5 Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 

xếp thứ 05/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 6 bậc so với năm 2020), xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số Hiệu 

quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Tĩnh xếp thứ 7/60 tỉnh, thành cả nước (có 03 tỉnh, thành 

phố không đưa vào đánh giá) và xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2021 xếp thứ 27/63 và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. 
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triển khai các kế hoạch về hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử 

và chuyển đổi số đang còn chậm. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 có phát sinh hồ sơ song vẫn chưa cao, chưa đạt  yêu cầu đề ra. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TƢ PHÁP 

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tƣ pháp: 

   Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả chỉ thị của ngành và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phục vụ tốt 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác thực hành quyền công tố đã được 

tăng cường, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án trong giải quyết án 

hình sự, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, 

không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp 

được nâng lên, đã phát hiện nhiều vi phạm, kịp thời kháng nghị yêu cầu khắc 

phục.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn còn một số hạn chế như:  

Chất lượng kiểm sát hoạt động điều tra các vụ án hình sự chưa cao, một số vụ 

án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung
6
. Năng lực thực hành quyền công tố và tranh 

tụng tại phiên tòa của một số kiểm sát viên chưa đáp ứng với yêu cầu cải cách tư 

pháp. Công tác kiểm sát việc chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa được 

thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chỉ dừng lại ở những phát hiện nhỏ 

mang tính kiến nghị giản đơn, chưa kiểm sát sâu làm rõ trách nhiệm của các chủ 

thể có liên quan trong quản lý, giám sát, theo dõi, giáo dục người chấp hành án 

treo theo luật định. 

2. Công tác xét xử và thi hành án hình sự: 

Sáu tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã đã thụ lý, giải quyết 

1.470/2.032 vụ việc các loại, đạt 72,3% tăng nhẹ so với cùng kỳ; tình trạng án bị hủy, 

sửa do lỗi chủ quan tiếp tục được quan tâm chấn chỉnh. Tập trung giải quyết nhiều vụ 

án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm
7
. Tổ chức linh hoạt các phiên tòa trực 

tuyến, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 

                                           
6
 Tòa án hai cấp trả hồ sơ cho Viện kiểm sát 02 vụ 

7 Vụ án Mai Thị Hoa và 12 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nâng 

khống giá thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 9.456.456.925 đồng; vụ án Đinh Bảo 

Trung và 03 đồng phạm (từng là phóng viên, công tác viên của một số báo, tạp chí) “Cưỡng đoạt tài sản” bằng các 

hành vi quay video, chụp ảnh, viết bài đăng báo, tạp chí về một số sai phạm tại công trình đang thi công, mỏ khai 

thác đất trên địa bàn tỉnh nhằm đe dọa, uy hiếp chiếm đoạt số tiền 269.000.000đ (phạt tù 04 bị cáo); vụ án Trần 

Công Khanh và 14 đồng phạm “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến 602 lần 

với tổng số tiền đánh bạc là 6.410.971.999 đồng (phạt tù 14 bị cáo, phạt tù nhưng cho hưởng án treo 01 bị cáo) 
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Tuy vậy, công tác xét xử và thi hành án hình sự vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ 

án thụ lý, giải quyết án chưa cao. Việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành của 

Tòa án nhân dân cho cơ quan Thi hành án hình sự 2 cấp còn chậm so với quy định. 

Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án còn khó khăn, người dân 

chưa tích cực phối hợp để thực hiện.  

3. Công tác Thi hành án dân sự: 

Số vụ việc thi hành đạt 77,2%, số tiền thi hành đạt 39,9% so với số có điều 

điện thi hành
8
. Tuy có nhiều cố gắng nhưng công tác thi hành án dân sự còn một 

số khó khăn, hạn chế: Số việc, tiền chuyển kỳ sau giải quyết còn khá cao, số 

không có điều kiện thi hành còn lớn
9
. Vẫn còn tình trạng để xảy ra thiếu sót, vi 

phạm về trình tự, thủ tục thi hành án; phân loại việc chưa có điều kiện thi hành 

thiếu chính xác; áp dụng chưa đúng, chưa đầy đủ điều luật làm căn cứ ban hành 

quyết định thi hành án…Những vi phạm này cần được quan tâm chấn chỉnh. 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp và 

các lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh 

các hành vi vi phạm; tăng cường các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm; 

chú trọng các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật; 

tạo ổn định về chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn cho cuộc sống của Nhân dân.  

Quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

đúng thẩm quyền của các cấp, các ngành; tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm, 

khẩn trương các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tăng cường thực hiện đúng 

chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính; chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác 

quản lý nhà nước. 

 Chỉ đạo thực hiện tuyển dụng công chức hành chính đảm bảo đúng quy 

định theo kế hoạch đề ra; đánh giá hiệu quả công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ 

dân phố thời gian qua để có giải pháp chỉ đạo phù hợp trong thời gian tới. 

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ 

chức cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực có tần suất giao 

dịch/tương tác nhiều với người dân, doanh nghiệp như: Đất đai, xây dựng, đăng ký 

kinh doanh, thu hút đầu tư, lao động - thương binh và xã hội. Có giải pháp thực 

                                           
8 Tổng số việc phải thi hành 3.178 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 2.676 việc, đã thi hành  2.066 việc; Tổng 

số tiền phải thi hành 307,7 tỷ đồng; trong đó số có điều kiện 191,7 tỷ đồng , đã thi hành  76,5 tỷ đồng 
9 Hiện nay toàn ngành có 1.112 việc (tương ứng số tiền 231,1 tỷ đồng). Trong đó 610 việc (tương ứng 115,1 tỷ 

đồng) có điều kiện và 502 việc (tương ứng 115,9 tỷ đồng) chưa có điều kiện. 
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hiện hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Đề nghị các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử và thi hành án; nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục những 

sai phạm, hạn chế, tồn tại về nghiệp vụ; nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh 

chính trị và phẩm chất nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường 

sự phối kết hợp giữa các lực lượng, gắn với chính quyền địa phương để xử lý tốt 

các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn. 

Có đường lối xử lý nghiêm một số loại tội phạm như đánh bạc, trộm cắp tài 

sản... nhằm đảm bảo tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật./.  

Nơi nhận:    

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Bộ CHQS, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh; 

- VKSND, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh; 

- Lưu VT, HĐ.                                                                                                                        

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND                                                         

TRƢỞNG BAN 

. 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần 
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