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BÁO CÁO  

Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

về tình hình công tác năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 
   

 
 

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 HĐND huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 90/TTHĐND-TH, ngày 

25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Hà về việc tham mưu các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp, xem xét, thẩm tra Báo cáo 

số 156/BC-VKS, ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công 

tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Qua thẩm tra, quan điểm 

của Ban như sau: 
 

 

1. Cơ bản thống nhất với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện trình 

tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI. Báo cáo có bố cục hợp lý, được trình 

bày đảm bảo theo mẫu quy định ban hành kèm theo Công văn số 42/HĐND-TH, 

ngày 21/10/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, nội 

dung báo cáo đã phân tích, đánh giá đầy đủ về tình hình tội phạm, hoạt động 

kiểm sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng ngành năm 2022; 

nhìn nhận hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, qua đó đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ để thực hiện trong năm 2023.  
 

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện bổ sung, làm rõ một số nội 

dung dưới đây để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát, cụ thể 

như sau: 

- Bổ sung công tác thực hiện kháng nghị ngang cấp của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện năm 2022. 
 

 

 

iê- Nêu rõ về các chỉ tiêu chưa đạt theo hệ thống chỉ tiêu của ngành giao 

trong 2022, các chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu gì (tại phần tồn tại, hạn chế)1. 
 

 

- Kiểm tra, biên tập lại nội dung dự báo tình hình tại mục 1, phần V2 để 

đảm bảo hợp lý, chính xác, cụ thể: 

                                                           
1 Trang 7. 
2 Trang 8. 
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+ Kiểm tra, biên tập lại nội dung báo cáo đã nêu “Dự báo trong tháng 11, 

tháng 12 năm 2021tội phạm phát sinh nhiều; năm 2023 tội phạm có chiều hướng 

gia tăng...” (đề nghị biên tập rõ nghĩa hơn). 

+ Giải trình đối với nội dung “Các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia 

đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, tăng về số vụ, việc so với 

cùng kỳ năm 2021”. Qua theo dõi, Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng: Trong 

năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc thụ lý vụ việc dân sự, 

hôn nhân gia đình 263 vụ, việc (số cũ 47; số mới 210; phục hồi 06); vụ án kinh 

doanh thương mại 12 vụ (cũ 04; mới 07; phục hồi 01); hành chính 01 vụ (cũ)3. 

Trong năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc thụ lý vụ việc 

dân sự, hôn nhân gia đình 120 vụ, việc (số cũ 42; số mới 78); vụ án kinh doanh 

thương mại 03 vụ (cũ); hành chính 01 vụ (mới)4. Từ số liệu trên cho thấy việc 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đánh giá ở phần dự báo tình hình các vụ án dân 

sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tăng về số 

vụ, việc so với cùng kỳ năm 2021 là không có cơ sở. 
 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo 

cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 (nội dung giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đề nghị 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện trước ngày 

14/12/2022)./. 
 

  

Nơi nhận:                                                                                                                           

- TT HĐND huyện; 

- VKSND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

              TM. BAN PHÁP CHẾ 

     KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
      Lê Thị Hải 

 

 

 

                                                           
3 Theo Báo cáo số 166/BC-VKS, ngày 01/11/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 
4 Theo Báo cáo số 156/BC-VKS, ngày 09/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 
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