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BAO CÁO 
Thm tra cüa Ban Pháp ch HDND huyn 
v tInh hInh chap hành pháp Iist nm 2022 

Thic hin Lut Hot dng giám sat cüa Quc hi Va Hi dông nhãri dan; 
theo s'çr phân cong ciia Thtxthig tri.1c HDND huyn, Ban Pháp chê dâ tiên hành 
thâm tra các báo cáo cüa UBND huyn, báo cáo cü.a Vin kiêm sat nhân d, Tóa 
an nhân dan và Chi cyc Thi hành an dan sir huyntrinh ti k' h9p thi.r 10, HDND 
huyn khóa XII. Qua thâm tra, Ban Pháp chê HDND huyn nhât trI vó'i dánh giá, 
nh.n djnh tInh hInh ye chap hành pháp 1ut trên da bàn huyn trong närn 2022; 
dông thii phân tIch, dánh giá rnt so ni dung sau: 

I. Két qua dt c1u'çc 
1. Các báo cáo cüa UBND huyn trInh: Báo cáo tInh hInh hoat dng cüa 

UBND huyn nrn 2022; Báo cáo tinh hmnh kinh tê - x. hi nàm 2022 và phixang 
hu'ó'ng, nhim vy, giài pháp phát triOn kinh tê - x hi nàm 2023 (li'nh 
chmnh, pháp ché); Báo cáo ye cong tác thanh tra .ldnh té - xà hi; cong tác tiêp 
cong dan, giài quyêt khiêu ni, tO cáo cüa cong dan; cong tác phóng chOng tham 
nhUng nàm 2022; Báo cáo tInh hmnh, kêt qua cOng tác phông, chông ti ph?m và 
vi phm pháp 1ut nám 2022; Báo cáo cong tác bão v inôi trithng nàm 2022. 

Ban Pháp ch HDND huyn nhin thAy, các bo' cáo ci.a UBND huyn trmnh 
tai kS' h9p Ian thr 10, HDND huyn khóa XII dã phãn ánh khá toàn din ye. tlnh 
hinh chap hành pháp Iu.t, cong tác dam bão quOc phng - an ninh, cong tác ni 
chmnh và xây drng chInh quyên trong nàm 2022. Theo do, dixói si,r 1nh dao  cüa 
Ban Thuông vit Huyn Oy, si,,r giám sat cUa HDND huyn, UBND huyn và các 
nganh d triên khai thuc hiên hoan thanh tOt cac Nghi quyêt cua Huyên uy, Nghi 
quyêt cüa HDND huyn ye nhim vi.j. phát triên kinh tC - xà hi, dam báo quOc 
phOng, an ninh nàm 2022. Thirc hin dông b cc giái pháp nhãrn nang cao 
thrc chap hành pháp 1ut cüa các to chrc, cOng dâh. 

UBNID huyn d chi dao  trin khai thirc hin t& nhim vi.i qu& phOng và 
cong tác quân sr daphuong. Các don vj içrc Iung vu trang duy trI 'nghiêm ché 
d tnrc san sang chiên dâu thu&ng xuyên tr huyn den co' sO'; hoàn thành 100% 
chi tiêu giao quân nãrn 2022; hoànthành diên tpchien dâii phèng thi ti các xLt 
thj trân. TO chc Hi nghi tOng két 10 nãm thrc hin Nghj quyet Trung i.rang 8 
khóa XI ye Chien krc bào v To quOc trong tInh hinh rnâi. 

TInh hinh an ninh chInh trj, tr.t t1r an toàn x hói. trén dja bàn huyri Co.  bàn 
n djnh. Trong nrn 2022, có 11 t chic phi chInh phü nu'O'c ngoài vO'i 32 Iut 

den thãm, lam vic trên dja bàn huyn chap hânh tOt các quy dnh pháp luât, 
UBND huyên d chi. ctao Cong an huyCn trien khai toan diên c" iàt cô'g ta 
thrc hin tOt cong tác kh&i tO, diêu tra các loai ti pham; dà diu tra khám phá 



40/41 vçi phrn pháp hInh s1r, dtt t l 97%; xir l' hành chmnh 331 dôi ti.rçing, pht 
tiên 528.750.000 dông. TInh hmnh tai nan  giao thông giàm trén Ca 3 tiêu chI so vói 
cüng k' nrn 2021 (xáy ra 10 vy, lam chét 10 ngwô'i, bj thu'oiig 0] ngw&i; giám 
04 vl, giám 04 ngw&i chêt, giám 03 ngwài bj thutrng). 

Trong näm qua, UBND huyn dA chi dao  Thanh tra huyn tiên hành 13 cuc 
thanh tra kinh tê - x hi. Qua thanh tra d phát hin tong so tiên sai phm là 
611.782.000 dông và 124.115,4 m2 dat. Trong do: chãn chinh 58.850.000 dông; 
giãm tth quyêt toán so tién 141.753.000 dông; xác djnh thu hôi np ngân sách 
Nhà rnthc 411.179.000 dông, dâ thu hôi 391.560.000 dông, dat  95,2%; kiên nghj 
và duqc UBND tinh Quãng Nam thông nhât thu hôi din tIch 1 l9790 rn2 dat. 
Truy thu so tiên sai phm chua thu hôi duçc cüa närn 2021 là 3 8.367.000 dông. 

Cong tác tip dan, giài quyt don thu' khi& nai, t cáo di.rçc chi trçng thrc 
hin; duy tn nghiêrn chê d tiêp cong dan djnh k' ccia ngithi diirng dâu chInh 
quyên các cap. Trong näm 2022, toàn huyn dà thixc hin 826 hrqt tiôp cong dan, 
tiêp nhn 367 don eCia cong dan. Phân lan các khiêu nai,  kiên nghj, phãn ánh 
duçrc tiêp nhn, xü l dung quy dnh cüa pháp lut. 

Cong tac quan ly, bao ye môi tri.rong trên dia ban huyên dâ co nhttng chuyên 
biên tich circ. Dê an quàn 1 chat thai ran dä dem 1ai  két qua nhât djnh, giãi quyêt 
dáng kê chat thai rn khu vçrc nông thôn, giám thiêu 0 nhim môi tnthng, gop 
phãn xây dimg và phát triên nông thôn mói. 

Tap trung thuc hién tot cong tac to chirc bO may, xây di.rng chin!' auven, to 
chCrc thãnh cong cuc bâu ccr TrnOng thôn, Tru&ng khu phô nhirn k'i 2022-
2027; tiêp tyc chi dao thirc hin nghiêrn k5' 1u.t, k' cuong hành chmnh. Cong the 
quãn l Nhà nixóc ye ton giáo duçie dam bào on djnh, dung pháp lut. 

Tuy nhiên, ben cnh nhftng kát qua dat  di.rcc, cOng the chi dao, diu hãrih cüa 
UBNI) huyn trên linh virc quôc phông - an ninh, ni chinh,xãy dirng chInh quyên 
trong näm 2022 van con mt sO van dé can duçic quan tam, do là: 

- Mts cuc thanh ira kt Iun cOn ch.m so vO'i quy djnh, nht là các CU)C 
thanh tra ye tInh hInh quãn 1, sCr ding dat cüa các dr an dâu ti.r; 

- Cong tác tip cOng dan a mt s dja phtrang chua dam bão theo quy djnh; 
cong tác giài quyêt don kiên nghj, phán ãnh a mt so dja phLrong, don v cOn 
châm và chirn dCrt diem; 

- Cong tác phi hcip giãi quy& các ho so dat dai cho cong dan tuy dã dixçic 
thtr?mg xuyen chi dao nhung tInh trng chm trê trã hO so cho cong dan vn cOn 
xày ra. Sir phôi hqp giia các ngành và dja phirong cOn thiêu dOng b; 

- Nhn thuc cua mt b ph.n can b, dãng viên va Nhân dan v cOng tác bão 
v môi truO'ng cOn h?n  chê, chira có thüc tOt trong vic chip hành pháp lut bào 
v môi tru'O'ng. 

- Tmnh hInh ti pham và vi phm pháp 1ut tang so vói cüng kS'  nAm 2021; 
cong tác theo dOi nàm tInh hInh có lüc, có ncii chix kjp thai. 

2. Báo cáo cüa Vin Kiêm sat nhân dan huyti 
Ban Pháp ch co bàn tMng nhât vi Báo cáo cña Vin Kim sat nhân dan 

huyn ye kêt qua thirc hành quyên cong to và kiêm sat các hoat  dng tu pháp trên 
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da ban huyn trong näm. 2022. Trong näm qua, Vin Kiêm sat dâ thçi 1' và giãi 
quyêt truy to 51 vii/87 bj can; cong tác diu tra, truy to ding thai hn 1utdjnh, 
dung ngixôi, dung tOi,  dung pháp 1ut; khOng dë xày ra trixng hqp Vin Kiêm sat 
truy tO Tôa an tuyên không phm ti. 

Trong cong tac thuc hanh quyën cong tO va kiêm sat xet xu an hinh su, Viên 
Kiêm sat d có nhiêu Co gang trong vic nâng cao chat hxgng giãi quyêt an nên 
phân lan müc an do Vin Kiêm sat dê nghj dugc Hi dông xét xu chap nhQn. 
Cong tác kiêm sat t?.rn  giam, ttm git Va thi hành an hInh sir thirc hin dung theo 
trInh t1,r 1utdjnh; khOng có tru&ng hqp nào bat ttni gitt, tm giam trái pháp 1ut. 
COng tác kiêm sat vic giái quyêt, xét xir các v vic dan sr, hon nhân gia dmnh 
va kiêm sat thi hanh an dan su dtroc thi.rc hiên darn bao dung quy dinh cua phap 
1ut, ban hành nhiêu kiên nghj duqc các Co quan lien quan chap nhn. 

Tuy nhiên, vic trã h so d diu tra b sung giüa CáC Co quan tiên hânh to 
tiIng van con xày ra; mt sO vigi. an do TOa an huyn giãi quyêt bj hüy, sia do Iôi 
chü quan cüacâp so' thâm, nhung Viti kiêm sat chua kjp thai phát hin dê kháng 
nghj giãi quyêt theo quy djnh. 

3. Báo cáo cüa TOa an nhân dan huyn 
Ban Pháp ch HDND huyn co' ban nhAt trI vói báo cáo cáa Toà an nhân 

dan huyn. Trong nàrn 2022, TOa an nhân dan huyn dà thçi 1, giái quyêt xét xi' 
544 vu viêc cac loai, dat ty lé 77%, so voi näm 2021 giarn 14,8% Hãu hêt cac vu 
vic ducic giái quyêt trong th&i hn 1ut dnh. Trong cong tác giãi quyêt, xét xcr 
các v. an hinh si.r, TOa an nhân dan huyn luOn tuâri thU nghiêm các quy djnh cCia. 
pháp luat,  dam báo vic tranh tiging tai  phiên tOa theo tinh than cãi cách tu pháp; 
xet xu dung nguoi, dung tôi, dung phap luât, khOng co truong hop nao oan, sai 
ho.c bô 19t ti pham. 

Các vçi vic dan sir và hOn nhân gia dlnh tAng cao so vai näm 2021 (an dan 
sc tang 14 v1i, an hon nhdn gia dInh tang 160 vy), TOa an nhãn dan huyn thuang 
xuyên thng cuang cong tác hôa giái, dôi thoi; t I hOa giãi thành các vii vic 
dan sir vá hOn nhân gia dinh dêu tAng (an dan szc hOa giái thành dgt 60%, an hOn 
nhân gia dInh hda giái thành dgt 90,8%). TOa an huyn luôn dam bâo nguyen tAc 
Hi thâm nhân dan ngang quyén vó'i Thâm phán vã dc 1p trong xét th. 

Tuy nhiên, trong cong tác giâi quyêt, xét xu ctta Tea an rthân dan Iiuyn 
van cOn dê xáy ra vic hüy an, süa an do 101 chü quan cea cap so' thâm; tiCn d 
giái quyêt mt so vigi an ye tranh chap dat dai cOn chm. 

4. Báo cáo cüa Chi ciic Thi hành an dan sçr huyn 
Trong nArn qua, Chi ciic Thi hành an dan sçr huyn dA cO nhiu n hrc, d ra 

các bin pháp dê nâng cao hiu qua cong tác. Các quyêt djnh thi hành an duqc 
ban hành dung thai hn 100% dOi vâi các ban an, quyêt djnh ye dan sr cUa TOa 
an dA có hiu Iigrc pháp 1ut. 

Trong nm 2022, Chi cigic Thi hAnh an dan sçr huyn dA tó chUc thi hAnh: 
- V vic: dA thi hânh xong hoAn toãn: 513 viêc, chirn 86,66% so vOi s 

vic có diêu kin thi hành, vuqt chi tiêu ngành cap trên giao 4,16%. 



- V tin: dä thi hành xong: 13.743.336.00G dng, chiêm 48,41% so vói so 
tiên có diêu kin thi hành, vuçrt chi tiêu ngãnh cp trên giao 8,31%. 

Tuy nhiên, trong näm 2022, Chi citc Thi hành an dan sir huyn van con mt 
so ton ti, hn chê nhu: 

- Mt s vic có giá trj l&n, kéo dài nhung chtra thrçc giài quyt dirt diem; 
- S vic phái thi hành và s tin phãi thi hãnh chuyn k' sau cOn khá lón 

(234 vicI45.2O4.842.00O dông). 
A •A II. Mt so kien ngh 

Qua thm tra các báo cáo thnh tti k' h9p thir 10, HDND huyn khóa Xli, Ban 
Pháp chê HDND huyn co bàn thông nhât vâi nhUng giái pháp thc hin nhim 
vi trQng tam nàm 2023 d duçic dê cp trong các báo cáo cüa UBND huyn và 
báo cáo cUa các co quan ti..r pháp; dông th&i có mt so kiên nghj nhu sau: 

1. Di vó'i UBND huyn 
- Chi do Cong an huyn tang cuOng cong tá.c dr báo n&m tInh hInh, dty 

manh cac biên phap nghiêp vu kêt hap chat ch vn phong ngi.ra xä hôi, kip thai 
ngàn chn vi phrn ye an ninh tr.t ti.r, nhât là ti phm Va t nan  ma tCiy, cO b.c. 

- Chi dao  Thanh tra huyn tp trung thanh tra các ITnh vrc nhay cam, ti p 
tic thanh tra vic chap hành pháp lut dat dai dôi vói các dv an chm tiên d. 

- Chi dao Bô phân tiêp nhan va hoan tra ho sq cua huyên thuc hiên nghiêm 
tüc, dung quy trInh ye câi each thu tiic hành chInh; han  chê thâp nhât ho so trê 
hçn, không ngüng nâng cao müc d hài lông cüa cOng dan và to chirc. 

- Chi dao  các ngành, dja phuong thirc hin ding quy djnh pháp lut trong 
cOng tác tiêp cong dan; tiêp nhn va. giãi quyét kjp thOi các don thu khiêu nai, to 
cáo cüa cong dan, han  chê thâp nhât don thu ton d9ng, don vuçit cap. 

- D.y mania  cong tác tuyen truyn, giáo diic, nâng cao nhn thirc v trách 
nhim bão v rnôi trtthng; tang cuing cong tác kiém tra vic chap hành quy djnh 
cüa pháp 1u,t ye bào v môi tnthng; kjp thi chân chinh nhUng sai phm, xCi' l 
nghiêm các truc1ng hap vi pham pháp lu.t ye mOi truàng. 

2. Di vOi Vin Kim sat nhn dan huyn 
Nâng cao ch.t luqng cong tác thirc hành quyn cong t và kMm sat các boat 

dng tu pháp, nhàm han  chê thâp nhât các vi an phãi trà hO so dé diêu tra bô 
sung giQa CC co quan tiên hành tO tiing. 

ThuOng xuyen kim sat vic tip thu, khäc phic nhlng sai phm cüa CC co 
quan, dan vj ma Vin kiêm sat cia phát hin và có kiên nghj. Thvc hin tot co ché 
phôi hap trong cOng tác dâu tranh phOng, chông ti pham, không dé xáy ra oan 
sai, không bO 19t ti phm. 

3. Dôi vói TOa an nhãn dan huyn 
DAy nhanh tin d xét xü các loai an nhAt là cá.c vi vic lien quan dn tranh 

châpdân sv, dat dai. Nâng cao chat 1ung xét xi các loai an, tiêp tyc duy tn vic 
tranh ting tai  phiCn tôa theo tinh than cài each tu pháp; han  ché den muc thâp 
nhât t 1 an bj hüy, cãi sua do lôi chU quan. 
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tranh ting tai  phiên tôa theo tinh th.n cãi cách tu pháp; htn ch dn mrc thâp 
nhât i an bj hüy, cài süa do lôi chü quan. 

4. Dôi vói tThi hãnh ándãn sty huyii 
- Thirc hin dy ctü the bin pháp theo quy djnh cüa pháp 1ut d dAy nhanh 

tiên d, nâng cao t' 1 thi hành an 

- Tap tiung giai quyêt dut diem nhQng vu wee Co gia tn hm, ban chê va 
giãm dan an ton d9ng, kéo dài; dông thii kiên quyêt cuOng ché dôi vói các 
truè'ng hgp chây ', cô tInh không thi hành an. 

Trên day là báo cáo thAm tra cüa Ban Pháp ch HDND huyn ye tInh hInh 
chap hành pháp 1ut trén dja bàn huyn trorig närn 2022. Ban Pháp the kmnh trInh 
ky hop thu 10, HDNDhuyên khoa XJLxem  xet, quyt diub I 

Nol nhân: 
- Tliuông tnc HDND huyn; 
- UBND, UI3MTTQVN hiiyn; 
• Các Ban cCia HDND huyii; 
- Dai biêu HUND huyn; 
- Ltxu VT. 
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