
HDND HUYN XUAN TRUONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN PHAP CHE Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /BC-BPC Xuán Tru'&ng, ngày  C/f  tháng 12 nàm 2021 

BAO CÁO THAM TRA CUA BAN PHÁP CHE 
TrInh tii k)T h9p thu 4 HDND huyn khoá XXI, nhim k)' 2021 - 2026 

KInh g11i: 
- Thithng trrc HU, HDND, UBND huyn; 
- Các dui biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don v lien quan. 

Thirc hin nhim vi, quyn han  theo 1ut djnh và s1I phân cong cüa Thung 
trçrc HDND huyn, Ban Pháp chê HIDND huyn dã tiên hành thâm tra báo cáo kêt 
qua cOng tác nàm 2021 vâ phuong hthng, nhirn vi tr9ng tam näm 2022 cüa UBND 
huyn ye linh vrc xây dirng chInh quyên, quOc phông, an ninh, trt tir an toàn xä 
hôi; báo cáo v cOng tác tiêp cOng dan, giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo, kiên nghj, phán 
ánh cüa cong dan; báo cáo cong tác phông chông tham nhüng; thâm tra báo cáo 
cong tác näm 2021 và phuong huàng nhim v11 trçng tam nãm 2022 cüacác Co quan 
khôi ni chInh; thâm tra các dir tháo Ngh quyêt thuc linh vrc pháp chê trinh tai kS' 
h9p thir tu HDND huyn. 

A. KET QUA THAM TRA CAC BAO CÁO 

Ban Pháp ch co bàn nhtt trI vth ni dung các báo cáo và có nhn djnh, 
dánh giá nhu sau: 

I. KET QUA THç'C HIN NHIM VJ 

1. Cong tác xây drng chInh quyn, dam bão quc phông, an ninh, 
trt tty, an toàn xä hi 

1.1. Cong tác xãy dirng chInh quyn 

Cuôc bu cü dai biu Quc hôi khóa XV và dai biu HDND các cp nhiêm 
kS' 2021 - 2026 trên dja bàn huyn diên ra tOt dçp và dam bâo cOngtác phông 
chông djch Covid-19. T' 1 cü tn di bâu cao, dA bâu dü 2 dai  biêu Quôc hi; bâu 
dü 06 dai  biêu HDND cap tinh; bâu dü 34 dai  biêu HDND cap huyn; sO lu'gng dai 
biêu HDND cac xà, thj trân là 505 dai  biêu (so li.rçing dai  biêu HDND cap xã duçic 
phân bo là 514 dai  biêu). Két quãnày dã khäng djnh sir tin trnng cüa cü tn vào sij 
lAnh dao  cüa Dàng và quàn 1 diêu hành cüa Nhà nuc, the hin trách nhim cüa 
cir tn tham gia xay dçrng chnh quyên. 

Cong tác xay dirng chInh quyên duqc UBND huyn quan tam thirc hin; 
tiêp tiic to chüc b may các co quan nhà nuc, don v sir nghip cOng 1p theo 
huing tinh gçn, hçTp 1, hoat  dng hiu !çrc, hiu qua; tiep tic thirc hin co chê tir 
chü, tu chju trách nhim trong các Ca quan, don vj; kin toàn b may lãnh dao, 
cOng chtrc, yin chüc CáC co quan chuyên mOn, don yj si.r nghip, UBND các xã, 
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thj trn theo quy djnh. Trong nãm 2021, UBND huyn dã triên khai, chi do, to 
chCrc thrc hin vic sap xêp, sap nhp thOn xóm, to dan phô trên dja bàn huyn 
giai doan 2021-2022 theo Kê hoach  sO 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 cña 
UBND tinh, dam bào thai gian theo quy djnh. 

Cong tác cái cách hành chInh ngày càng duçc quan tam, nht là cai cách 
thu t11c hành chInh, dê cao trách nhim cüa ngrnñ dung dâu co quan, don v; lê lôi 
lam vic cña can b cOng chirc, viên chüc ngày càng duçc chuyên biên tIch circ 
han, gop phn nâng cao hiu 1irc, hiu qua quân 12 cüa b may nhà nu'óc, phiic vi 
t& nhu cu cüa các t chirc, cá nhân va nhân dan trên dja bàn huyn. 

1.2. Cong tác quôc phông, quân sty 

Duy trI nghiêm ch d trçrc sn sang chin du; rà soát, b sung diu chinh 
k hoch PCTT&TKCN, phuong an irng phó bão manh, siêu bão näm 2021, tham 
muii cho UBND huyn chi dto diên ttp PCTT-TKCN trên dja bàn xã Xuân Hôa 
dam bão ni dung, sat thirc tin; TIch crc phôi hçip vâi CáC co quan ytê và các don 
vj lien quan dam bâo CáC diêu kin ti các khu CáCh ly tp trung cüa huyn, dam báo 
phông tránh lay nhim Covid- 19 trong khu cách ly. Vic giáo d1ic quôC phông an 
ninh dugc triên khai tIch circ và tiêp tc di vào nê nêp, triên khai rà soát dôi tuçmg 
2,3 sau Dti hi Dãng cac cap, bâu cu dai  biêu HDND cac cap báo cáo cap trên 
theo quy dnh. Däng k2  nghTa vi quân sr lan dâu cho nam cOng dan dü 17 tuôi 
trong näm, phüc tra lrc luçing DBDV, DQTV và nguOn cong dan san sang nhp 
ngU. Hoàn thành thim v tuyên ch9n, g9i cong dan nhp ngü và tham gia Cong 
an nhân dan nàm 2021 và to chuc lê giao nhn quân theo dung quy dinh, bàn giao 
245/245 thanh niên cho 11 don v dâu môi nhtn quan, hoàn thành 100% Chi tiêu 
duc giao. TO chuc thành cOng cuc diên tp chiên dâu phOng thu ti các xã: Xuân 
HOng, Xuân Thucing, Xuân Thüy, Xuân Phong, Xuân Châu. PhOi hcip véd các co 
quail, dja phuong thiic hin tot cOng tác tuyên sinh quân sr nàm 2021, bàn giao 09 
thI sinh trüng tuyên vào các h9c vin, nhà trithng trong Quân di dam bâo chat ch, 
dung thu tiic, nguyen täc. Chê d chInh sách hu phuong quan di duçic quan tam 
thirc hin nghiêm tuc theo quy djnh. 

1.3. Cong tác dam bão an ninh chinh trj, trt tty, an toàn xã hi 

COng an huyn dã có nhiu giài pháp trin khai thirc hin dam bâo an toàn 
tuyt doi các sir kin chInh trj quan tr9ng cüa dt nuOc nhu: Di hi di biu toân 
quOc lan thu XIII cüa Dâng, cuc bau cir di biu Quc hi khóa XV và di biu 
HDND các cap nhim k9 2021 - 2026. Tp trung içrc lung thçrc hin tt Dir an co 
s d lieu quOc gia ye dan cu và cap can cuôc cong dan, thçrc hin vut chi tieu 
cap can cuOc cong dan. Tuyên vugt chi tiêu cong dan thrc hin nghia vi tham gia 
CAND nàrn 2021 (13/12 cOng dan). TIch CTC phOi hgp vâi các don vj lien quan 
duy trl, diêu hánh hoat dng các chOt kim soát djch Covid-19 cüa huyn; xu 12 
nghiêm dOi vâi hành vi vi phim ye phông chng dch bnh Covid-19. 

COng an huyn dã trin khai toàn din các nhim vi cong tác, gop phn gic 
vü'ng an ninh, chInh trj, trtt tir an toàn xâ hi trên dja bàn huyn. Cong tác du 
tranh phông, chOng ti phtm dã dugc trien khai thrc hin dng b và quyt 1it. 
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Các vii phm pháp hInh sir duçc diu tra lam rô 30/31 vii, dt t 1 97%, t' l diêu 
tra, khám pha an nghiêm tr9ng dtt 100%. Dã bat, kh&itô 41 vi rnua ban, tang trQ 
trái phép chat ma tüy; xir 1 hành chInh 125 vit = 125 dôi tuçing ye hành vi süding 
trái phép chat ma tüy. Dà phát hin, xir 1 hành chInh 51 vv vi pham ye môi 
trung, 21 vii vi phm ye kinh tê. Kêt qua tan cong trân áp ti phm: dã bat, vn 
dng 09 dôi tucmg truy nä ra dâu thiii; khii to 02 vii ye pháo; khâi tO 04 vii ye kinh 
te; khyi to 01 v11 lien quan den tin dung den. Dä tiêp nhn 109 tin báo, to giác ti 
phm, dã giài quyêt 104/109 tin (dat 96%), 05 tin dang giãi quyét. Thi,i 1 96 vi an 
bang 113 b can; kêt thüc diêu tra, dê nghj Vin kiêm sat truy to 92 vii bang 108 bj 
can. 

* Trong tháng 10/2021, Doàn giám sat cüa Ban Pháp chê HDND huyn dã 
tiên hành giám sat chuyen dê "Cong tác quán 1 dôi tuçmg tam  giü, ttm giam, 
phtm nhân tai  Nba  tam  gi Cong an huyn Xuân Tnthng". Ban pháp chê HDNID 
huyn dã gri Thông báo kêt qua giám sat tói dcm vj dugc giám sat, các co quan 
lien quan và giri Báo cáo kêt qua giám sat ti các dai  biêu HDND huyn theo quy 
djnh. 

2. Cong tác kim sat, thiyc hành quyn cong t6 

- Näm 2021, tInh hInh ti pham có xu hithng tang so vOi näm 2020, trong 
nàm Vin kim sat nhân dan huyn dä kiêm sat vic khâi to an hInh sir là 92 vii dôi 
vi 108 bj can (tang 24 vy so vó'i nàrn 2020), trong do ti pham ye ma tu 1à50 vii 
vth 52 b can, ti xâm pham kinh tê - sâ hüu là 20 vi vi 24 bj can, ti ye xâm 
pham trLt tir an toàn xã hi là 22 v11 32 bj can. Trong ks', dã kiêm sat bat, tam  gir 
hInh sr 95 ngithi, dã khi tO 95 ngui ('dgt 100%,). 

- Cong tác thirc hành quyn cOng t, kim sat vic giái quyt tin báo, t 
giác ti pham và kiên ngh khâi tO có nhiêu tien b; vic thirc hin quyên cong to 
srm hcm và gän viii hoat  dng diêu tra dã gop phân quan trçng vào cong tác chông 
oan sai và bO 19t ti pham ngay trong giai doan  dâu cüa qua trInh to ting. Không 
có tnr?ng hçp nào VKS truy to oan, sai, không diling quy djnh cüa pháp 1ut. 
KhOng có trung hçp nào VKS truy to Tôa an tuyên không phamti. 

- Cong tác kim sat giâi quyt các v, vic dan sir, vi an hành chInh, kinh 
tê, kinh doanh, thuong mai,  lao dng và nhUng vic khác theo quy djnh cüa pháp 
1ut dugc Vin KSND huyn thung xuyen coi tr9ng. Vin kiem sat dã thi l kiêm 
sat 223 vi, vic; dà chuyên VKS tinh giái quyêt theo thâm quyên 03 vi; dã giài 
quyêt 191 vi, vic; con 29 v, vic dang giãi quyêt. Trong ki,  Vin kim sat nhân 
dan huyn báo cao Vin kiOm sat nhân dan tinh xem xét khang nghj phüc thm 01 
vitranh chap hgp dOng vay tài san gifla nguyen don l Ngân hang Thuong rnai  c 
phân Biju din Lien Vit và bj don là anh Phan Van Thjnh, chi Pham Thanh 
Huyen. 

- Vin KSND huyn thirc hin chüc nàng kim sat tam  gifl,  tam  giam và 
kiem sat thi hành an hInh sir dã bão v tOt hon quyen con ngui, quyn cOng dan 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; VKS dã 06 lan tien hành kiêm sat trixc tip cOng tác 
tam giü,  tam  giam  tai  Nlhà  tam  giü COng an huyn; dã tin hanh kim sat trirc tip 
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Ca quan TI-IA hInh si1 huyn 02 ln; qua kim sat, dã có van bàn kêt lutn th d 
các dan vj tip thu, rat kinh nghim. 

3. Cong tác xét xtr 

- Nãm 2021, Toà an nhân dan huyn dã thi 1 324 vii, vic các loi; dà 
chuyn h sa cho Tôa an tinh giài quyêt theo thâm quyên 03 v11, con phãi giãi 
quyêt ô Tôa an huyn là 321 vu, vic; dä giài quyêt xong 288/321 vçi, vic dt t l 
89,7%, con iti 33 viii, vic. So vri cüng kS'  näm 2020 tang 07 v11 vic các 1oii, mi'rc 
d phirc tp cüa các ba1  an ngày càng gia tang. 

- Cong tác giài quyêt, xét xir an hInh sir: dä giãi quyt 73/75 vi.i, dat  t' l 
97,3%; an tang trü, mua ban trái phép cht ma tüy tiêp tiic chiêm t' 1 lan chiêm 
60%, an trôm cp tài san chim 14,6%, an dánh bac  chiêm 8%, them mt so ti 
mai là xâm phm m ma. Vic giái quyêt, xét xir an dam bào các quy djnh cüa 
pháp lut; phiic vii t& nhim v11 chinh trj da phucing, nâng cao tác diing ran de, 
giáo dic, tuyên truyên phô biên pháp lut. Vic tranh tirng tai  phiên Tôa dam bào 
khách quan, bâo v quyn và igi Ich hcip pháp cüa b cáo và nhrng ngi.thi tham gia 
t t1;11g, dáp 1rng yêu câu cüa cài cách tu pháp. Trong tong so an hInh si,r dã xét xr 
có 03 v11 kháng cáo; cap phüc thâm y an 02 vii, con oi vi chiia xét xfr phüc thâm. 

- Cong tác giái quyt an tranh chp dan sr, hon nhân và gia dInh: dà giâi 
quyêt, xét xir 19 1/220 vij vic, dat  t' 1 86,8%. An hon nhân và gia dInh vn chiêm 
so 1u'ng lan trong các loai vii vic 153/220 v11, vic bang 69,5%; dã giãi quyêt 
145/153 vu, vic dat  94,8%. An tranh chap dan sir 67/220 vii, vic bang 30,5%, 
chü yêu là tranh chap h?p  dông vay tài san và tranh chap lien quan den quyên sir 
dung dat, chia di san thra kê; dã giài quyêt 46/67 vii, vic dat  68,7%. Vic giài 
quyêt luôn dam bào quyên và lçi Ich cüa các ben duung sir theo pháp 1ut quy 
djnh; trong qua trInh giài quyêt Tôa an dã chili tr9ng cOng tác boa giãi nên t' l hOa 
giài thành và ra Quyêt djnh cong nhn thun tlnh by  hôn, cOng nhn sir thOa thun 
cilia các ducing sir, hOa giâi doàn tii thành duo'ng sr nlit dan by hôn, dat  t 1 cao vai 
123/191 vi,i bang 64,4%. Trong tOng so an dã giái quy& có 13 vi kháng cáo, khang 
nghj; hin nay dà xillr phüc thâm y an 04 vi, süa an 02 viii, cOn 07 vii chua xét xr 
phüc thâm. 

Trong nãm 2021, TOa an dã tiêp nhn 02 dan khiu nai  và 02 dan t cáo. 
Ket qua: dã giãi quyêt 02/02 dan khiêu nai;  dã giài quyt 01 don t cáo và chuyn 
01 dan to cáo (do khOng thuc thâm quyen giái quyêt cüa Toà an huyn). 

4. Cong tác thi hành an dan sr 

Chi ciic Thi hành an dan si,r huyn dà trin khai thirc hin nhiêm vij, hoàn 
thành vi.rçlt chi tiêu ngành giao. Näm 2021, tng s vic phãi thi hành là 529 vic 
vâi so tiên là 112.413.417.000 dông. Trong so 478 vic có diu kin thi hành tuang 
ilmg 25.747.172.000 dông, dã thi hành xong 411 vic dat  t) l 85,98% (vu'crt chi 
tiêu cia du'çrc giao là 1,98%) vai so tiên thi hành xong là 13.477.242.000 dng, dat 
t' l 52,34% (vu'crt chi tiêu du'çrc giao 11,34%). Tong s cOn phài thi hành là 116 
vic bang 98.827.028.000 dOng; trong do so có diu kin thi hành là 67 vic bang 
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12.269.930.000 dng, s chua có diu kin thi hành, tarn dInh chi là 49 vicbng 
86.557.098.000 dng. Chuyn so theo dOi riêng 93 vic bang 11.185.016.000 dông. 

Thu np cho ngân sách nhà nithc 1.170.638.000 dông (tang 244% so vói 
nám 2020). 

Näm 2021, Chi ciic THADS huyn dä tIch crc thuyêt phçic các throng si.r ti,r 
nguyen thi hành an, giài quyt ducc nhiêu vi vic phirc tap, có giá trj 1n ma 
không phài t chirc cuO'ng ch; dã phôi hçip vi CáC co quan, ban ngành và dja 
phuong t chüc cuöng ch chuyên giao quyên sir ding 41,77 m2  dat cho chi 14 h9 
Phm - xóm 10, xã Xuân Thuçmg. Trong näm, không có don thu khiêu nai,  to cáo 
ye cong tác thi hành an dan sir. 

5. Cong tác tip dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo, d nghj, phãn ánh 

COng tác tip dan và giái quyt khiu ni, t cáo, d nghi, phán ánh cüa 
cong dan duçc duy trI nên nêp, dung quy djnh. UBND huyn tiêp djnh kS'  vao thir 
nãm tun thir nht, tuân thir ba hang tháng và tiêp dan dt xuât khi can thiêt, Ban 
tip cong dan cüa huyn tip thuô'ng xuyên vào các ngày trong tuân. Trong näm 
2021, dã tO chirc tiêp 116 luçit cOng dan. Tiêp nhn 49 don, trong do don dü diêu 
kin xir l là 39 don bang 39 vi vic (n(5i dung chi yêu lien quan den dat dai); cu 
the: thuc thârn quyên cüa UBND huyn 15 don (gOm 02 do tO cáo,. 05 don khiêu 
nçli, 08 don dé ngh); thuc thârn quyên UBND các xã, th trân 24 don (0ldcm to 
cáo, 01 don khiêu nai, 22 don dê ngh). UBNT) huyn dã giái quyêt 02 don to cáo, 
05 don khiêu ni và 02 don dê nghj; dang xem xét giái quyêt 06 don dê nghj. Ban 
tiêp cOng dan cap huyn dã chuyên 24 don ('gOm Oldon tO, 01 dan khiêu ngi và 22 
don dé nghj) ye UBND cac xã, th trân dê giái quyêt theo thâm quyên; den nay các 
da phuong dã giãi quyêt 01 don tO cáo, 01 don khiêu ni, 19 don d nghj cOn 03 
don die nghj dang xem xét giái quyêt. 

Nam 2021, UBNID các xã, thj trân tip nhtn 65 don bang 65 vii vic, gôm: 
01 don tO cáo, 01 don khiêu nti và 63 don d nghj (Trong do cO 24 don Ban Ti4o 
cOngdán cia huycn chuyên ye và 41 don cOng dan gi trcc tiép). UBNI) các xã, 
thj trân dà giâi quyêt xong 01 don to cáo (cong dan rz,t dan), 01 don khiu nai và 
38 don dê nghj; cOn 25 don dê nghj dang xem xét giái quyt. 

6. Cong tác phông chông tham nhüng 

Cong tác tuyên truyn, phô biên giáo dc pháp 1utt v phOng, chng tham 
nhüng di.rqc thirc hin bang nhiêu hInh thirc, gop phân nâng cao nhtn thüc cho can 
b, cOng chüc, nhan dan. UBND huyn dã trin khai th?c hin cOng tác phOng 
ng1ra tham nhüng theo quy djnh nhu cong khai trong lTnh v11c tái chInh, ngan sách; 
cOng tác can b; kê khai tài san, thu nhp dn các di tuçrng theo quy djnh. Tuy 
nhien, các bin pháp phOng, chng tham nhung chi,ra dugc thirc hin thung xuyen 
yà con mang tInh hInh thirc, yiêc dam báo dan chü, minh bach chua cao. 

II. NHN XET, DANH GIA 
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Báo cáo cüa UBND huyn và các Co quan khôi ni chInh dà phán ánh toàn 
din, khách quan cong tác xay dirng chInh quyên dja phuo'ng, tInh hInh thi hành 
pháp 1ut, quOc phông, an ninh, trQtt tr, an toàn xä hi trên dja bàn huyn nãm 
2021. 

- Cong tác quôc phông, quân sir trên dja bàn huyn ducic duy trI nghiêm 
tüc; tInh hInh chInh trj n djnh, an ninh trtt tir trên dja bàn co bàn dam bào. Tuy 
nhiên, vic chp hành giao thông cüa ngi.thi dan con nhiêu han  chê, den tin hiu 
giao thông hông sê là nguyen nhân dan den tai nan  giao thông, mt so vi duôi 
nithc dau lông con xáy ra. Tinh trng dánh bac,  choi lô dê, mua ban, sir diing trái 
phép chat ma tüy, trm cap tài san. . . s lam ành huâng den tInh hInh an ninh, trt 
tir trên dja bàn huyn. 

- Cong tác quân l nhà nuOc mt s dja phuong có lüc, có vic chua thQt 
sir kjp thyi, hiu qua nhu: vic quàn l dat công, dat nghia trang nghia dja; viêc xü 
1 vi pham pháp lut ye dat dai, môi truOng cOn chm, chisa dat  yêu câu. 

- Các cp, các ngành dä thirc hin khá t& cong tác tip dan, giâi quy& don 
thu khiêu nai,  tO cao, de nghj, kiên nghj, phàn ánh cOa cong dan. Tuy nhiên, mt so 
xã, thj trân chua tp trung cho cOng tác tiêp dan, giài quyêt don thu, giài quyêt vi 
vic phirc tap;  mt so don thu tiên d giài quyêt chm, kéo dài, chat lugng giài 
quyêt chua cao, có tInh trang dun day len cap trên. Sir phôi két hgp giüa các co 
quan chuyên mOn và UBNID các xã, thj trân trong vic giài quyêt khiêu nai,  tO cáo 
cüa cOng dan mt so viii vic cOn han  chê nên hiu qua giài quyêt chi.ra cao. 

- TInh hInh ti pham có xu huO'ng tang so vâi näm 2020, tInh cht, rnc d 
nguy hiêm cüa hành vi pham ti ngày càng dien biên phc tap. Cong tác kiêm sat 
vic giãi quyêt tin báo, to giác ti pham, kiên nghj khi to, diêu tra, truy to, xét xi:r, 
thi hành an co bàn dam báo diing quy djnh; khOng có vi.i an nào phái trà ho so diêu 
tra bô sung; các loai an dêu duçic giài quyêt trong han  1ut djnh; cong tác thi hành 
an dan sir hoàn thành vuçlt chi tieu duçc giao, cOng tác phân l°ai  vi vic chua có 
dieu kin thi hành an co bàn dam bao dung quy djnh. Tuy nhiên, trong cOng tác 
giai quyet an dan sir, hon nhân gia dInh näm 2021, con có vi pham nhu: vic thu 
thtp chirng ci'r cüa TOa an chua day dü dã dua ra xét xü, vi pham ye thai han  gui 
thông báo thii 1 vii an, chm giri ho so cho Vin kiêm sat nghiên c1ru khi tham gia 
xét xü, vic giài quyêt khiêu nai  ye vic trâ läi don khi kin chua dung trInh tir, thu 
tiic pháp lut quy dnh. Trong ks', an dan 5ir, hon nhân và gia dInh có 13 v kháng 
cáo, kháng nghi; hin nay dã xur phüc thâm y an 04 vu, süa an 02 vit, cOn 07 vii 
chua xét xur phüc tham. Nhiêu vii tranh chap dan sir phic tap,  kéo dài, dO TOa an 
dà ra phán quyêt nhrng giUa các ben duong sir luOn có sir gay gt, cäng thing, 
ngui phài thi hành an có nhieu hInh thurc chOng dôi thi hành an nhu: vi Pham 
Düc Hanh tai Xuân Ninh, vi Nguyn Long Trung tai  thj trân Xuân TruOng, môt so 
vu viêc châm xác minh thi hành an. 

Ban Pháp ch HDND huyn nht tn vOi phuong huóng, nhim vi tr9ng 
tam nàm 2022 dã neu trong báo cáo cOa UBND huyn và CC co quan trong khôi 
ni chInh. Dê nghj các co quan, don vj trien khai thirc hin toàn diên, có hiu qua 
gop phan quan tr9ng giü v&ng quOc phông, an ninh, chinh trj, trt tir, an toàn xä 
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hi trén dia bàn huyn; tao  diu kin cho vic hoàn thành thng 1i các nhim v 
chinh trj, phát trin kinh t xà hi a dja phuang. 

III. BE XUAT, KIEN NGH 

1. Cong tãc xây d.rng chinh quyn, dam bäo qu6c phOng, an ninh, trt 
tiy, an toàn xã hi 

- D nghj UBND huyn, các Ca quan có lien quan thirc hin t& vic tuyn 
ding, quân l, bô nhim, diêu dng, luân chuyên, k lutt can b cong chirc viên 
chirc vi pham theo dung quy djnh. 

- Ban CHQS huyn tiêp titc lam tot cong tác chi dao  và phi hc)'p các co 
quan, dan v lien quan to chüc phüc tra, rà soát thanh lien d tuôi 17 và cOng dan 
trong d tuôi nhp ngü dê tham muu cho Hi dông nghia vi quân sr huyn trong 
vic giao chi tiêu nhp ngü hang nãm cho các xã, thj trân bào dam khách quan và 
dung quy djnh. Thirc hin tot vic tuyên chçn, g9i cong dan nhp ngQ näm 2022. 

- Cong an huyn tip tiic phát huy kt qua cong tác du tranh, phOng ngira 
ti phm; tang cuong phôi hçrp vai các ngành, dja phuang to chüc tuân tra, phát 
hin, tan công, trân ap, truy quét ti pham, trit phá các hoat dng, tii diem phüc 
tap. 

- UBND huyn chi dao  Cong an huyn phi hçp vai các ca quan có lien 
quan thrnmg xuyên ph bin pháp lu.t v an toàn giao thOng, tuyên truyên ye s1,r 
nguy him cüa vic s1r di.ing ma tüy, ye cách phông chông duôi nuc cho nhân dan 
dc bit là di tugng h9c sinh trên dja bàn huyn bang nhiêu hInh thirc và dat  hiu 
qua thit thrc. 

- Dty manh  cài cách hành chInh, tr9ng tam là cài each thu tijc hành chInh, 
iimg diing cOng ngh thông tin vào cOng tác quân 1)2 nhà nuâc. Duy tn và nâng cao 
cht lucmg hoat  dng cña Trung tam hành chInh mt cua huyn và Bô phn mt 
cua a các xà, thj trân. 

2. Cong tác tip dan, giãi quyêt khiêu ni, t cáo, d nghj, kin nghj 

D nghj UBND huyn, các ca quan chuyên mOn, UBND các xA, thj trn 
duy trI nê nêp tiêp dan và giài quyet có hiu qua, dung quy djnh don thu khiêu nai, 
to cáo, kiên ngh, phân ánh cüa cOng dan. Kiêm tra, rà soát các vi vic phüc tap, 
kéo dài d tp trung giâi quyêt. Tang cung sir phôi ket hp giüa UBND các xã, thj 
trân và các Ca quan chuyên mOn có lien quan trong cOng tác giài quyêt khiu nai, 
to de ng, phân ánh cüa cong dan; day nhanh tien d giài quyet, trá lai diirt 
diem các tnthng hcTp kien nghj, phán ánh thuc thâm quyên. 

3. Bôi vói các hoit dng tir pháp 

- De nghj các ca quan to tiring duy trI và phát huy có hiu qua cong tác phOi 
ket hçip trong qua trInh dieu tra, truy tO, xét xir và thi hành an. Chü dng thn cOng 
vâ xir 1)2 ti pham; nâng cao hiu qua cOng tác phông ngra xà hi, lam giám nhân 
to phát sinh ti pham; tp trung giái quyet tot các vi an mói phát sinh và các vii an 
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cOn thn d9ng, nâng cao ch.t krçing trong hott dng t t1ing, hn ch dn mirc thp 
nht an sira, an hUy, quyêt tam thiic hin tot hon nUa cong tác thi hành an. 

- Dê nghj UBND huyn, UBND các xà, thj trân, các Co quan chuyên mon 
cüa huyn dc bit là phOng Tài nguyen mOi trung và Chi nhánh Van phOng däng 
k dat dai huyn phôi hçip, tto diêu kin dé TOa an thu thp tài 1iu, chng ci dirge 
nhanh chóng, day dü, chInh xác. 

- D nghj UBND huyn và Ban chi dao  thi hành an dan sir huyn thi.thng 
xuyen quan tam, chi dto kjp thi dôi vâi cong tác thi hành an dan si1, giüp Co quan 
thi hành an thi hành nhtng vil vic ton dpng, kéo dài, phrc ttp. 

B. YE THAM TRA CAC Dli' THAO NGH! QUYET 

-, Các ni dung trong dir thào Nghj quy& phàn ánh dy dü, phü hgp vi 
du?ng lôi cüa Dáng, chInh sách pháp lu.t cüa Nhà nuc, thông nht vâi các quy 
djnh trong h thông pháp 1ut hin hành. 

- Th thüc van bàn dirge xây dung theo quy djnh cña pháp 1ut hin hành. 

Trên day là báo cáo thrn tra cüa Ban pháp ch HDND huyn. KInh trinh 
HDND huyn./. 

Noi ,zJ,in: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, BPC. 
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