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BÁO CÁO  
 

Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022  

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà   
 

  

   

                                Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ 5. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp 

thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động giám sát chuyên 

đề 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát trình Kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau: 
 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở Chương trình giám sát, khảo sát 

đã đề ra1, Ban Pháp chế HĐND huyện chủ động ban hành Quyết định thành lập 

05 Đoàn giám sát và xây dựng Kế hoạch, tổ chức giám sát đối với 05 chuyên đề 

liên quan đến công tác giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ công 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn; việc 

thực hiện các quy định của pháp luật trong đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực 

trên địa bàn huyện; việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện 

qua giám sát, khảo sát năm 2020, 2021; công tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; việc thực hiện các nội 

dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 và trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhìn chung, hoạt động giám sát được triển khai, thực hiện đúng quy định, 

kịp thời, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; phương thức giám sát chú trọng đổi mới 

theo hướng tích hợp các nội dung với nhau trong trường hợp có cùng đối tượng 

giám sát nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn; yêu cầu của việc tích hợp tuyệt đối không làm ảnh hưởng 

đến chất lượng giám sát. Sau giám sát, Ban đã kịp thời báo cáo Thường trực 

HĐND huyện về kết quả và kiến nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan những 

vấn đề trong phạm vi giám sát đúng Luật định (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 

104/BC-BPC, ngày 28/9/20222; số 107/BC-BPC, ngày 14/10/20223; số 120/BC-

                                                           
1 Chương trình số 01/CTr-BPC, ngày 04/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 
2 Về kết quả giám sát việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Đăk Hà. 
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BPC, ngày 09/11/20224; số 122/BC-BPC, ngày 11/11/20225 và 01 nội dung đang 

triển khai giám sát (chưa có báo cáo)6 của Ban Pháp chế HĐND huyện).  
 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM QUA GIÁM SÁT 
 

1. Ưu điểm 
 

1.1. Về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện: 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tập trung triển khai, thực thực hiện có 

hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên 

địa bàn huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường kiểm sát việc giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong hạn Luật định; chất lượng kiểm sát án 

hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính được nâng lên; không để 

xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc phải bồi thường. Từ năm 2020 đến thời 

điểm giám sát7, đã kiểm sát được 264 tin báo và tố giác tội phạm. Trong thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra về vụ án hình sự, tổng số án thụ lý kiểm 

sát điều tra 170 vụ - 192 bị can, đã giải quyết  157 vụ - 181 bị can (đạt 92,35%), 

đang điều tra 13 vụ - 11 bị can (chiếm 7,65%); về hoạt động tư pháp trong giai 

đoạn truy tố, tổng số án phải xử lý 98 vụ - 163 bị can, đã giải quyết 95 vụ - 158 

bị can (đạt 96,94%), còn lại 03 vụ - 05 bị can  (chiếm 3,06%); về xét xử vụ án 

hình sự, tổng số án thụ lý 92 vụ - 141 bị cáo, đã giải quyết 86 vụ - 122 bị cáo 

(đạt 93,48%), còn lại 06 vụ - 19 bị cáo (chiếm 6,52%). Đối với hoạt động kiểm 

sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng trong xem xét các trường 

hợp phê chuẩn. Tổng số kiểm sát bắt, tạm giữ hình sự 81 người, đã giải quyết 81 

người (đạt 100%); tạm giam 136 người, đã giải quyết 114 người (đạt 83,82%), 

còn lại 22 người (chiếm 16,18%); thi hành án hình sự 180 người (tù có thời hạn 

91 người8, thi hành án treo 68 người9, cải tạo không giam giữ 21 người10). Đồng 

thời, kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án nhân dân huyện thụ lý, giải quyết vụ, việc 

dân sự, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính đúng quy định pháp luật.  
 

1.2. Về thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện qua 

giám sát, khảo sát năm 2020 và 2021: 

Tổng số kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã được 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân xã, thị trấn thực hiện, giải 

quyết xong là 83/88, đạt 94,32% (trong đó, UBND huyện 41/44 kiến nghị, đạt 

93,18%; cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và đơn vị đóng chân trên địa 
                                                                                                                                                                                     
3 Kêt quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực trên địa bàn 

huyện Đăk Hà. 
4 Về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Hà qua giám sát, khảo 

sát năm 2020 và 2021. 
5 Về kết quả giám sát việc giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện và UBND cac xã, thị trấn. 
6 Giám sát việc thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VI (theo Kế hoạch số 29/KH-BPC, ngày 

04/11/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện). 
7 Tháng 9/2022.  
8 Ra quyết định thi hành án 90 người, còn 01 người trốn thi hành án (đang truy nã). 
9 Đã chấp hành xong 27 người, chuyển đến nơi khác 01 người, kết thúc hồ sơ 01 người, chưa thi hành 39 người. 
10 Chấp hành xong 19 người, còn lại 02 người. 
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bàn huyện 17/18 kiến nghị, đạt 94,44%; Tòa án nhân dân huyện 03/03 kiến 

nghị, đạt 100%; Chi Cục Thi hành án dân sự huyện  06/06 kiến nghị, đạt 100%; 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 16/17 kiến nghị, đạt 94,12%); số kiến nghị đang 

giải quyết là 05/88, chiếm 5,68%; không có kiến nghị chưa được xem xét, giải 

quyết.  hìn chung, công tác triển khai, khắc phục hạn chế và thực hiện kiến nghị 

sau giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã được các 

cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc; những nội dung 

đề nghị làm rõ đã được báo cáo chi tiết, cụ thể. Các kiến nghị chưa giải quyết 

xong hầu hết tập trung vào những lĩnh vực, nội dung cần có thời gian, kế hoạch, 

kinh phí để thực hiện hoặc chờ ý kiến của cấp trên.  
 

1.3. Về thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ 

tịch; chứng thực trên địa bàn huyện: 

Đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện cơ 

bản đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được tham gia đầy 

đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do các cấp tổ chức, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

được Phòng Tư pháp huyện chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, 

Hội đồng PBGDPL huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm và 

được UBND các xã, thị trấn triển khai cơ bản có hiệu quả tại cơ sở. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch, chứng thực được quan tâm thực 

hiện. Tại thời điểm giám sát, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện các phần 

mềm như: phần mềm thống kê ngành tư pháp, phần mềm chứng thực bản sao 

điện tử, phần mềm một cửa điện tử; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư 

tương đối đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, hiện nay đã triển khai Đề án 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện 

với 12/12 máy vi tính có kết nối internet (Phòng Tư pháp huyện 01 máy; 11 

máy/11 xã, thị trấn) đảm bảo việc thực hiện được thông suốt 2 chiều (huyện 

xuống xã và xã lên huyện). Công tác cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý 

hộ tịch, chứng thực được quan tâm, hầu hết hồ sơ và các thủ tục hành chính giải 

quyết kịp thời, đúng quy định. 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, từ năm 2020 đến thời điểm giám 

sát, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng kế hoạch, tiến hành 22 cuộc kiểm tra 

công tác tư pháp nói chung và lĩnh vực hộ tịch, chứng thực nói riêng tại 11 xã, 

thị trấn. Đồng thời, hằng năm tổ chức giao ban Ngành 6 tháng/1 lần để đánh giá 

những việc làm được, những việc chưa được và trao đổi nghiệp vụ giữa các xã, 

thị trấn với nhau, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất cấp trến 

hướng dẫn, giải quyết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ngành. 

Trong 03 năm qua, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực. Việc giải quyết hồ sơ về hộ 

tịch, chứng thực và thu, nộp lệ phí có liên quan được Phòng tư pháp huyện và 

UBND các xã, thị trấn cơ bản đảm bảo, đúng quy định. 
 

1.4. Về giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn: 
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Qua giám sát cho thấy, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

có 12 đơn vị; số đơn vị hành chính cấp xã là 11 đơn vị với 84 thôn, tổ dân phố; 

tổng số cán bộ, công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 

ngày 17/11/2000 của Chính phủ11 có 312 người (các cơ quan chuyên môn: 72 

người; UBND xã và thị trấn: 237 người; hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP: 03 người). Trên cơ sở các quy định về giao, tuyển dụng, quản 

lý, sử dụng cán bộ, công chức, hằng năm UBND huyện đã tiến hành rà soát, đăng 

ký nhu cầu tuyển dụng, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch biên chế công chức 

cấp huyện và ban hành quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công 

chức cấp xã; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; quyết định điều động đối với 

công chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế làm việc 

theo quy định. Tại UBND các xã, thị trấn, việc quản lý, sử dụng cán bộ công chức 

được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đảm bảo theo văn bản, hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền; đã có 11/11 xã, thị trấn ban hành quy chế làm việc, thông báo phân 

công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức trong đơn vị. Trong thời gian quan, việc 

giao, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế; tuyển dụng công chức, nâng ngạch 

công chức, nâng bậc lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật; tinh 

giản biên chế và thực hiện hợp đồng lao động đã được UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện cơ bản đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. 
 

1.5. Về thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4; việc trả 

lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND 

huyện Khóa VI: Nội dung này Ban Pháp chế HĐND huyện đã xây dựng kế 

hoach, đang triển khai giám sát, tại thời điểm hiện tại chưa có báo cáo kết quả. 
 

2. Hạn chế, khó khăn 
 

2.1. Về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện: (1) Công tác kháng nghị ngang cấp 

của Viện Kiểm sát nhân dân huyện vẫn còn hạn chế12; một số tin báo, vụ việc 

tuy không quá hạn luật định nhưng vẫn có trường hợp phải gia hạn thời hạn giải 

quyết, thời hạn điều tra. (2) Việc thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ hằng năm 

chưa đạt theo hệ thống chỉ tiêu của cấp trên giao13; một số kiểm sát viên trẻ, chưa có 

nhiều kinh nghiệm công tác nên chất lượng phát hiện, tổng hợp vi phạm có lúc chưa 

đáp ứng yêu cầu. (3) Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đôi lúc 

thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng của việc ban hành quyền 

kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong một số trường hợp. (4) Việc giải quyết tin 

báo, tố giác tội phạm có trường hợp chưa được cấp trên hướng dẫn thực hiện14; 
                                                           
11 Về thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan  hành chính  Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp. 
12 Trong năm 2021 Viện Kiểm sát nhân dân huyện chưa ban hành kháng nghị ngang cấp. 
13 Năm 2020: Xác định án điểm đạt 38 vụ (chỉ tiêu giao 113 vụ); năm 2021: Tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về 

hình sự chuyển khởi tố đạt 85% (chỉ tiêu giao 97%)... 
14 Tin báo, tố giác tội phạm (tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm...) đã hết thời hạn giải quyết nguồn tin, 

cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng để yêu cầu bị hại đi giám định nhưng bị hại không có 

mặt tại địa phương nên không thực hiện được việc giám định (vụ việc hiện nay chưa có hướng dẫn của các 

ngành Trung ương là ra quyết định tạm đình chỉ tin báo hay ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự). 
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một số người bị hại không hợp tác với cơ quan tố tụng15; một số đối tượng từ nơi 

khác tới sau khi phạm tội đi khỏi địa phương16 hoặc người tố giác tội phạm 

không có mặt tại địa phương nên khó khăn trong quá trình lấy lời khai, điều tra, 

ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án. (5) Trong quá trình giải quyết, một số 

vụ án hình sự không xác định được bị can, đặc biệt là các tội trộm cắp tài sản, 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự phải hết thời hạn điều tra (gồm thời 

hạn điều tra, thời hạn gia hạn điều tra) mới ra quyết định tạm đình chỉ, dẫn đến 

một số vụ án, tin báo, tố giác tội phạm phải gia hạn điều tra. 
 

2.2. Về thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện qua 

giám sát, khảo sát năm 2020 và 2021: (1) Đến thời điểm giám sát, còn có 05 

kiến nghị chưa thực hiện xong. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện 03 kiến 

nghị17, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 01 kiến nghị18, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn 01 kiến nghị19. (2) Một số kiến nghị mặc dù đã được Ủy ban 

nhân dân huyện quan tâm, kịp thời chỉ đạo, tuy nhiên, kết quả tham mưu giải 

quyết, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được chưa cao, cụ thể:  

Chưa hoàn thành việc thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư  (số tiền 6.134.126.000 

đồng) của công trình đường giao thông thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã 

ĐăkHring từ nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn công trình20 để nộp 

vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa thuyết phục được số 

đông người dân tham gia. Việc lưu trữ hồ sơ trên môi trường điện tử của một số 

công chức, đặc biệt là cấp xã chưa đạt 100%. Công tác niêm yết công khai thủ 

tục hành chính21 một số Ủy ban nhân dân xã chưa thực hiện kịp thời22; hoặc 

trong quá trình niêm yết, chưa thường xuyên rà soát, thay thế đối với một số 

giấy tờ đã cũ và thủ tục, nội dung hết thời gian niêm yết,... Trong giải quyết thủ 

tục hành chính, vẫn còn một số hồ sơ trễ hẹn; đối với lĩnh vực đất đai còn để xảy 

ra dư luận, phản ánh, kiến nghị của người dân. Việc chi bồi dưỡng đối với công 

chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, thư; chi hỗ trợ hoạt động của 

Tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên chưa được Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện đảm bảo23. (3) Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa 

                                                           
15 Vì nhiều lý do như: Là người thân trong gia đình, bị can sau khi phạm tội đã thỏa thuận với bị hại. 
16 Không liên lạc được. 
17 Cụ thể: 01 kiến nghị tại Báo cáo số 61/BC-BPC, ngày 30/11/2020 về giám sát việc giải quyết các vụ án dân sự 

liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Tòa án nhân dân huyện; 01 kiến nghị tại Báo cáo số 74/BC-BPC, ngày 

30/11/2020 về kết quả khảo sát việc  thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện qua các cuộc giám 

sát, khảo sát trong năm 2019; 01 kiến nghị tại Báo cáo số 112/BC-BPC, ngày 21/10/2021 về kết quả giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về giải quyết, trả lời ý kiến, 

kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa V. 
18 Báo cáo số 112/BC-BPC, ngày 21/10/2021 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, 

ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện 

Khóa V. 
19 Báo cáo số 74/BC-BPC, ngày 30/11/2020 về kết quả khảo sát việc  thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế 

HĐND huyện qua các cuộc giám sát, khảo sát trong năm 2019. 
20 Công ty Cổ phần Trường Long là 5.945.226.000 đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Đại An 

là 188.900.000 đồng. 
21 Thủ tục của ngành dọc. 
22 UBND xã Ngọk Réo, Hà Mòn,... 
23 + UBND xã ĐăkPxi, Đăk Ui, Ngọk Wang, Đăk La, ĐăkHring, Đăk Ngọk: Chưa chi bồi dưỡng tiếp công dân, 

giải quyết đơn, thư; chưa hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải. 
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phương trong tham mưu, thực hiện một số kiến nghị liên quan đến nội dung 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND24 và Nghị quyết số 34/NQ-

HĐND25, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện chưa cao, chưa chủ 

động triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết kiến nghị. 
 

 

2.3. Về thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ 

tịch; chứng thực trên địa bàn huyện: (1)  Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về hộ tịch đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên nhận thức của một 

bộ phận nhỏ trong Nhân dân chưa được thay đổi,  vẫn còn trường hợp người dân 

đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn26. (2) Việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ 

tịch lịch sử tại một số Ủy ban nhân dân xã, thị trấn còn chậm so với kế hoạch của Ủy 

ban nhân dân huyện27. Số lượng hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 

mức độ 3, 4 chưa cao; chưa phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính 

trên môi trường điện tử. (3) Một số hồ sơ đăng ký hộ tịch, chứng thực còn để xảy 

ra sai sót, trả kết quả chậm trễ28; việc thu lệ phí chứng thực, hộ tịch hằng năm 

chưa đạt chỉ tiêu cấp trên giao29. 
 

2.4. Về giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn: (1) Công tác 

bố trí, sắp xếp công chức làm việc tại một số cơ quan chuyên môn cấp huyện và 

Ủy ban nhân dân xã chưa đúng với chuyên ngành được đào tạo30; chưa đáp ứng 

quy định về ngạch công chức31; chưa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị32. 

(2) Việc phân công nhiệm vụ đối với công chức cấp xã có trường hợp không 

đúng chức danh được tuyển dụng, nhưng không có văn bản thống nhất của 

                                                                                                                                                                                     
    + UBND xã Ngọk Réo: Chi hỗ trợ hoạt động Tổ hòa giải chưa đủ theo mức quy định tại Nghị quyết 32/2014/NQ-

HĐND, ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Kon Tum (chi 50.000/tổ/tháng, trong khi quy định là 100.000 

đồng/tổ/tháng); Chưa chi bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. 

    + UBND xã Đăk Long: Chưa chi bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. 

    + UBND xã Đăk Mar: Chưa hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải; Chưa chi bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn, 

thư năm 2022. 

    + UBND xã Hà Mòn: Chưa chi hỗ trợ hoạt động cho Tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên năm 2022. 

    + UBND thị trấn Đăk Hà: Chưa chi hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải năm 2022. 
24 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa V. 
25 Về giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa V. 
26 Xã Đăk Long, Đăk Hring, Đăk La, ĐăkPxi, Hà Mòn, Ngọk Réo,... 
27 Tính đến ngày 06/10/2011, Xã Đăk Mar (giai đoạn  I còn 729 trường hợp, giai đoạn II còn 3.115 trường hợp); xã 

ĐăkHring (giai đoạn  I còn 251 trường hợp, giai đoạn II còn 2.610 trường hợp); xã Đăk Ngọk (giai đoạn  I còn 

163 trường hợp, giai đoạn II còn 70 trường hợp); xã Ngọk Réo (giai đoạn  I còn 418 trường hợp, giai đoạn II còn 

1.831 trường hợp); xã Hà Mòn (giai đoạn  I còn 13 trường hợp, giai đoạn II còn 108 trường hợp); xã Đăk Pxi (giai 

đoạn  I còn 302 trường hợp, giai đoạn II còn 4.158 trường hợp); xã Đăk Ui (giai đoạn  I còn 490 trường hợp, giai 

đoạn II còn 1.864 trường hợp); xã Đăk La (giai đoạn  I còn 1.564 trường hợp, giai đoạn II còn 4.516 trường hợp); 

xã Ngọk Wang (giai đoạn  I còn 483 trường hợp, giai đoạn II còn 2.299 trường hợp); thị trấn Đăk Hà (giai đoạn  I 

còn 1.719 trường hợp, giai đoạn II còn 6.369 trường hợp). 
28 Xã Đăk Long. 
29 Thị trấn Đăk Hà. 
30 Bà Nguyễn Thị Như Thúy, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, ông 

Nguyễn Văn Nguyên, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (có trình độ chuyên môn là Đại học Quản 

trị kinh doanh nhưng được bố trí làm kế toán); bà Nguyễn Thị Lan Anh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện (có trình độ chuyên môn là Đại học Quản trị kinh doanh nhưng  được bố trí làm chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Thông tin). 
31 Đồng chí Y Thu và đồng chí Đinh Thanh Hiểu (Công chức Phòng Dân tộc huyện, được phân công theo dõi 

công tác dân tộc): Hiện đang giữ ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004), trong khi theo quy định yêu cầu tối thiểu đối 

với vị trí này là ngạch Chuyên viên. 
32 Xã Đăk La  bố trí 01 công chức làm kế toán,  nhưng bố trí 03 công chức làm công tác Văn hóa - xã hội. 
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UBND huyện theo quy định33. (3) Trình độ chuyên môn của công chức cấp xã 

vẫn còn trường hợp chưa đạt chuẩn theo quy định34; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số cán bộ, công chức 

còn hạn chế35. (4) Chất lượng công tác, tinh thần trách nhiệm trong thực thi 

nhiệm vụ, chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức chưa cao, còn có 

08 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao36 và 08 trường hợp bị xử 

lý kỷ luật37. (5) Một số Ủy ban nhân dân xã chưa cân đối được nguồn kinh phí 

để thực hiện chi trả đảm bảo chế độ chính sách, phụ cấp, bồi dưỡng đối với cán 

bộ, công chức theo quy định (chế độ nghỉ phép38; bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh39; phụ cấp độc hại của 

công tác văn thư lưu trữ40,...). 
 

 

 

III. QUA GIÁM SÁT, ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND 

HUYỆN KIẾN NGHỊ (Có phụ lục tổng hợp các kiến nghị đối với từng nội dung 

giám sát kèm theo). 
 

 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 

của Ban Pháp chế HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa VI./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           

- TT HĐND huyện; 

- Trình Kỳ họp thứ 5; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 

 

         TM. BAN PHÁP CHẾ                       

         KT. TRƯỞNG BAN  

        PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

  
 

                             Lê Thị Hải 
 

 

 

                                                           
33 UBND xã ĐăkHring: Phân công nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Linh (Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã) tại 

thông báo số 37/TB-UBND, ngày 23/6/2022 của UBND xã ĐăkHring. 
34 Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Ngọk Réo chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. 
35 UBND xã Đăk Ui,... 
36 Cấp huyện 03, cấp xã 05. 
37 Cấp huyện 03, cấp xã 05. 
38 UBND xã Đăk Ui. 
39 UBND xã Đăk Ui, Đăk La, ĐăkHring, Đăk Long. 
40 UBND xã Đăk La, ĐăkHring, Đăk Long. 
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