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BÁO CÁO  

Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng,  

chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; 

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. 
 

Sau khi xem xét, thẩm tra Báo cáo số 1014/BC-UBND, ngày 18/11/2022 

của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế HĐND huyện báo 

cáo kết quả như sau: 

1. Báo cáo số 1014/BC-UBND, ngày 18/11/2022 của UBND huyện trình 

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã phản ánh đầy đủ 

về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện trong năm 2022. Báo cáo cũng đã 

chỉ ra hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, thực hiện; trên cơ sở đó, dự báo tình hình, định hướng 

nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật trong năm 2023. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản 

thống nhất với báo cáo. 
 

2. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo kiểm tra, đánh giá, biên tập lại một số nội dung tại báo cáo để sát với tình 

hình thực tế, cụ thể như sau: 
 

- Tại mục 2, phần III của báo cáo1 có đánh giá tồn tại, hạn chế: “Công tác 

theo dõi thi hành pháp luật tại cấp huyện và cấp xã đều là kiêm nhiệm, công 

chức tham mưu công tác này chưa có trình độ chuyên môn sâu, đa số công chức 

thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính các 

xã khi giải quyết các tình huống thực tế vẫn còn lúng túng, bị động  nên việc 

thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được tổ chức hợp lý, chưa 

huy động được nguồn lực cần thiết để tổ chức công tác này theo yêu cầu thực 

tiễn”. Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng nội dung trên không phải là hạn 
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chế trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật mà đây là nguyên 

nhân của hạn chế. Đề nghị kiểm tra, điều chỉnh hợp lý. 
 

- Làm rõ lý do tại sao đến ngày 18/11/2022 vẫn còn 01 trường hợp chưa 

thi hành Quyết định vi phạm hành chính của UBND huyện với số tiền là 

5.000.000 đồng (trong khi Quyết định xử phạt được ban hành từ ngày 

09/02/20222); hướng xử lý đối với trường hợp này trong thời gian tới sẽ thực 

hiện như thế nào. 
 

- Biên tập lại nội dung “... Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2022; Lễ Noel 2022; mùa thu hoạch cà phê năm 

2022” tại tiểu mục 2.1, phần thứ hai (phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 

20233 như sau: “... Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

02/9/1945 - 02/9/2023; Lễ Noel 2023; mùa thu hoạch cà phê năm 2023”. 
 

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

cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

                     TM. BAN PHÁP CHẾ 

           KT. TRƯỞNG BAN 

           PHÓ TRƯỞNG BAN       
 

 
                   Lê Thị Hải 

 

 

                                                           
2 Quyết định số 107/QĐ-XPVPHC, ngày 09/02/2022 của UBND huyện Đăk Hà xử phạt bà Lê Thị Thương, 

thường trú tại số 69, đường Quang Trung, TT Đăk Hà, H. Đăk Hà về hành vi tự ý san lấp mặt bằng tại thôn 3, xã 

Đăk La. 
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