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BÁO CÁO 
Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện
Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Theo luật định, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, các
Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra tình hình thực
hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, qua nghiên cứu các báo cáo của
UBND tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình công tác phòng,
chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến
nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm
sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của ngành 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đối chiếu
kết quả làm việc với các cơ quan chức năng, kết quả giám sát và ý kiến của các
đại biểu dự họp, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các
báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi
hành án dân sự tỉnh; đồng thời thống nhất nhận định và phân tích thêm một số
vấn đề sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ -  XÃ HỘI,
QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2022 

I. Đánh giá kết quả đã đạt được

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch
bệnh đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vắc - xin được nâng lên, tuy nhiên quá
trình khôi phục kinh tế của địa phương còn gặp nhiều tác động bởi gián đoạn
chuỗi cung ứng sản xuất; giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa cơ
bản khác tăng cao; thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng lớn đến sản lượng,
năng suất của một số cây trồng chủ lực của tỉnh; giá điều, giá heo giảm mạnh,...
Nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời triển khai hiệu quả các
nghị quyết của Chính phủ, cộng với sự tích cực của các cấp, các ngành và sự
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đồng thuận của nhân dân đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
và đạt được một số kết quả tích cực như sau: tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,91%,
xếp vị trí thứ 2 trong khu vực Đông nam bộ;  thu ngân sách đạt khá, ước thực
hiện 6 tháng là 7.250 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 55% dự
toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu ước
đạt 1 tỷ 953 triệu USD, tăng 23,26% so cùng kỳ; tình hình thu hút đầu tư trong
nước chuyển biến tích cực, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm trong 6 tháng
2022 là 5.471 tỷ đồng, tăng 2,8 % về số vốn so với cùng kỳ năm 2021, đạt
54,7% kế hoạch năm; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 60% kế hoạch
năm (650 doanh nghiệp), tăng 5,86% về số doanh nghiệp, bằng 65,5% về số vốn
đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh
ước tăng 23,27% so với cùng kỳ. Tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát và
bao phủ vắc-xin; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt
quan tâm; các chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được duy trì
và đảm bảo; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo.

II. Những hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, tồn tại mà báo
cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi
hành án dân sự tỉnh đã nêu, các Ban của HĐND tỉnh nhận thấy còn một số hạn
chế cần được phân tích, đánh giá sâu hơn để có giải pháp khắc phục trong thời
gian tới, đó là: 

1. Về kinh tế - ngân sách

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với chỉ tiêu của Chính phủ,
kế hoạch năm của tỉnh và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 13,1%. Trong
đó, hầu hết các nguồn vốn giải ngân 5 tháng đạt kết quả rất thấp, như: vốn ngân
sách trung ương đạt 5,9% kế hoạch, vốn ngân sách địa phương đạt 21,6%  kế
hoạch, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đạt 9,2%, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 0 %. Nguồn
vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư là từ nguồn tiền sử dụng đất có tỷ
lệ giải ngân chỉ đạt 20,2% kế hoạch. Nhiều công trình, dự án mới có vốn đầu tư
trong năm chưa thực hiện khởi công;

- Thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá và tăng
7% so với cùng kỳ, tuy nhiên, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cơ
cấu nguồn thu là nguồn thu tiền sử dụng đất 5 tháng thực hiện 1.330 tỷ đồng, đạt
26% dự toán của HĐND tỉnh, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất khối tỉnh chỉ
đạt  5,1% kế hoạch; nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn gặp khó khăn
trong công tác triển khai thực hiện;

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 12,25% kế hoạch năm nên nguồn
thu từ các doanh nghiệp (FDI) chỉ bằng 64% so với cùng kỳ (giảm 208 tỷ đồng);
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- Tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn cao, tính đến ngày 31/5/2022, tổng
nợ thuế trên địa bàn tỉnh là 1.197 tỷ 122 triệu đồng;

 - Việc thực hiện danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
đất qua các năm đạt tỷ lệ thấp về tổng số dự án và tổng diện tích thu hồi. Nhiều dự
án được HĐND tỉnh thông qua đã quá 3 năm không thực hiện thu hồi  đất,
chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được rà soát, đề xuất đưa ra khỏi nghị
quyết của HĐND tỉnh;

- Công tác quản lý các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt
nông thôn trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều hạn chế, công tác phân cấp quản lý
các công trình chưa được thực hiện; nguồn vốn thực hiện duy tu, sữa chữa, nâng
cấp các công trình chưa được bố trí kịp thời; việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo
vệ đập, hồ chứa thủy lợi chưa được thực hiện theo quy định; hiệu quả sử dụng
một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chưa cao, nhiều công trình cấp
nước sinh hoạt tập trung nông thôn do cấp xã quản lý không hoạt động, máy
móc hư hỏng và tạm dừng hoạt động trong thời gian dài,…

2. Về văn hóa - xã hội 

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chưa nghiên cứu, bổ sung kết quả thực hiện
các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 với những nội dung sau:

- Việc thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực;
chương trình phát triển văn hóa, xã hội theo Chương trình hành động số 17-
CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 -
2025 và định hướng đến năm 2030;

- Kết quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng
trên địa bàn tỉnh.

3. Về chính sách dân tộc

- Trung ương chậm phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nên đến
nay tỉnh chưa triển khai thực hiện;

- Việc triển khai Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu
số năm 2022 còn chậm (do vướng mắc trong việc điều chỉnh phương thức hỗ trợ);
đời sống của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ giảm nghèo giai
đoạn 2019 - 2021 vẫn còn một số khó khăn;

- Công tác rà soát, điều chỉnh kế hoạch xây dựng triển khai Chương trình
mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
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và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021 - 2025) sau khi có Quyết
định số 861/TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ chưa kịp thời.

4. Về quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật 

-  Điểm số thành phần trong cải cách hành chính còn thấp;  thủ tục hành
chính vẫn còn gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhất là thủ
tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp;

- Chưa đảm bảo đúng quy định trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Chủ
tịch UBND các cấp và người đứng đầu các sở, ngành, do đó vẫn còn xảy ra tình
trạng ủy quyền tiếp công dân định kỳ. Mặt khác, vẫn còn trường hợp công chức
làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị
trình độ còn hạn chế, dẫn đến trong quá trình giải quyết chưa đảm bảo quy định
về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Việc tự phát hiện những sai phạm tham nhũng trong nội bộ các cơ quan,
đơn vị còn hạn chế; số vụ việc tham nhũng đã phát hiện và xử lý chưa tương
xứng, chưa phản ánh đúng tình hình thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức; chưa
phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội và Nhân dân trong thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí;

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý tội phạm đối với một
số loại tội phạm và vi phạm pháp luật việc xử lý hiệu quả chưa cao. Việc áp
dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm chưa được thể
hiện rõ nét; tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm
2022, đã  phát  hiện,  bắt  giữ 128 vụ - 206 đối tượng mua bán,  tàng trữ,  vận
chuyển; tổng số người nghiện trên địa bàn tỉnh 1.565 người, trong đó: số người
nghiện ma túy ngoài xã hội 926 người. Hiện nay, còn 237 trường hợp có quyết
định đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân đang ở ngoài xã hội,
dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn tỉnh;

- Về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: Chất
lượng các kiến nghị được các cơ quan chấp nhận nhưng chưa đánh giá được kết
quả khắc phục của các cơ quan. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát
điều tra một số vụ án chưa tốt, có 04 vụ án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại
có trách nhiệm của Viện kiểm sát (trong đó có 02 vụ do Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh báo cáo Viện kiểm sát cấp cao 3 đề nghị giám đốc thẩm);

- Tỷ lệ giải quyết các loại án đạt tỷ lệ giải quyết chưa cao, 2561/4581 vụ
đạt 16%. Trong số án đã giải quyết vẫn còn án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ
quan là 27,5 vụ (án hủy 12 vụ, án sửa 15,5 vụ), trong đó đáng chú ý có 04 vụ án
hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại (02 vụ phúc thẩm, 01 vụ giám đốc thẩm, 01
vụ tái thẩm). Số án phải giải quyết chuyển kỳ sau còn cao (2.010 vụ). Án quá
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hạn luật định là 143 vụ, án tạm đình chỉ 182 vụ;

- Công tác thi hành án dân sự: vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định,
cụ thể là lượng án chuyển kỳ sau còn cao; nghiệp vụ thi hành án của một số
Chấp hành viên chưa vững, còn một số sai sót, cần phải rút kinh nghiệm;

- Công tác thi hành án hình sự: việc quản lý và phối hợp quản lý các đối
tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư
trú, đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt tù ở một số địa phương, nhất là
cấp xã thực hiện chưa nghiêm túc.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp đã đề
ra. Tuy nhiên, đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và tập
trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Về kinh tế - ngân sách 

- Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ
tiêu thu ngân sách điều chỉnh là 14.250 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đối với các
dự án đấu giá quyền sử dụng đất khối tỉnh. Bám sát  công tác của Ban chỉ đạo
chống thất thu ngân sách của tỉnh; quan tâm thực hiện chống thất thu trong hoạt
động chuyển nhượng bất động sản.  Thực hiện tốt các giải pháp giảm nợ thuế,
phấn đấu đưa mức nợ đọng thuế về dưới 5% tổng số thu ngân sách; 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm 2050 và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các dự án đầu tư; tập trung rà soát, xây dựng các phương án, giải pháp tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án lớn và những vướng mắc trong
thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng của các dự
án, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã đề ra. Thực
hiện bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để thực hiện công tác duy tu, bảo trì các
tuyến đường hư hỏng nặng trên địa bàn tỉnh;

- Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi nội dung chính sách khuyến khích, ưu đãi
đầu tư trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách
đã đề ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành
chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;  

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ
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chức thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng, danh
mục dự án cần thu hồi đất hằng năm của UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Sớm xây dựng và ban hành quy định về phân cấp quản lý các công trình
thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và
điều kiện thực tế của địa phương;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng
sản, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên
khoáng sản, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tổ chức hoạt động hiệu quả các
mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị và nông thôn.

2. Về văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; tập
trung nguồn lực thực hiện đạt chỉ tiêu về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
tăng cường hơn nữa công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường Trung học
cơ sở, Trung học phổ thông gắn với việc thực hiện phân luồng học sinh cuối
cấp. Tiếp tục rà soát, bố trí phù hợp đội ngũ giáo viên cho từng địa bàn, từng
cấp học, môn học đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác điều
động, luân chuyển, tuyển dụng giáo viên để hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo
viên giữa các trường, giữa các bậc học. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng
năm học 2022 – 2023;

- Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế (đặc biệt là y tế cơ
sở); xây dựng và phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu. Khắc phục tình trạng
thiếu hụt nguồn nhân lực bác sĩ;

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
quần chúng. Tích cực triển khai chuyển đổi số;

- Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo
trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường các giải pháp tạo việc làm mới
cho công nhân, người lao động sau khi bị tác động của dịch Covid-19;

- Quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

3. Về chính sách dân tộc 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, các sở ngành liên quan phối hợp chặt
chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát những hạn chế, tồn tại trong
việc chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm để thực hiện
hiệu quả Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về
Phê duyệt công tác dân tộc năm 2022;

- Chỉ đạo việc tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình giảm 1.000
hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai thực
hiện đến năm 2021 để bàn giao cho Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục quản lý, tổ chức
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thực hiện;

- Triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời các dự án
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 -
2025 trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo UBND các huyện rà soát, cụ thể diện tích đất đã giao cho các hộ
đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện các chương trình dự án đến
nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất cấp cho đồng bào dân tộc
thiểu số thuộc chương trình dự án trước đây hiện nay còn nằm trong diện tích
đất lâm phần, đất rừng sản xuất chưa được giao về cho địa phương quản lý.

4. Về thực thi pháp luật

4.1. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, có các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đẩy
mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội
phạm về ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao,…nhằm góp phần
ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công
tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp;
tập trung cải thiện các chỉ tiêu thành phần còn thấp, nâng cao các chỉ số PCI; tiếp
tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả;

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối
với các lĩnh vực có dư luận tiêu cực, tham nhũng nhằm phòng ngừa, phát hiện
và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí trong nội bộ từng cơ quan;

- Chỉ đạo các địa phương tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết
định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, kết luận của Thanh tra đã
có hiệu lực, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự. Thực
hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông
người, phức tạp, kéo dài;

- Đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp người đứng đầu của UBND cấp
huyện, các sở, ngành không thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo;

- Chỉ đạo UBND các cấp và các sở, ngành chấp hành nghiêm túc, kịp thời
cung cấp thông tin cho Tòa án các cấp khi có yêu cầu trong việc giải quyết các
vụ án hành chính, dân sự.
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4.2. Đối với các cơ quan tư pháp của tỉnh

- Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng,
chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa
án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự. Từng cơ quan tư pháp trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khắc phục những khó khăn chủ quan và khách
quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành;

- Đối với ngành Công an: tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh
trật tự trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tăng
cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về trật tự xã
hội, ma túy, phạm pháp về môi trường nhằm kiềm chế và giảm các loại tội phạm
này. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội
phạm. Sẵn sàng đấu tranh đối với các loại tội phạm trong tình hình mới. Tăng
cường lực lượng đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Đối với Viện kiểm sát nhân dân: tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn,
có biện pháp khắc phục hạn chế nêu trên để công tác thực hành quyền công tố
và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt kết quả cao. Tăng cường phối hợp kiểm sát
trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo
đúng quy định của pháp luật;

- Đối với Tòa án nhân dân: tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong
công tác xét xử, giải quyết các loại án, hạn chế án bị hủy, sửa, án để quá hạn luật
định; khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử; tăng cường củng cố, kiện
toàn tổ chức, bộ máy;

- Đối với ngành Thi hành án dân sự: tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ
giải quyết về việc và tiền đạt chỉ tiêu do ngành đề ra; tập trung giải quyết các
loại án có giá trị lớn; làm tốt công tác xác minh, phân loại án có điều kiện thi
hành để kịp thời tổ chức thi hành án nhằm giảm lượng án tồn chuyển kỳ sau.
Chấn chỉnh đội ngũ Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết
thi hành án, hạn chế thấp nhất việc Chấp hành viên vi phạm quy định pháp
luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về
tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022,
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Nơi nhận:       
- TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH, UBND 
BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH
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