
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BiJ LQC Bc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

So: J5 /BC-HDND Dgi Lc, ugày 43 tháng 12 nám 2022 

BAO CÁO 
Thm tra cüa Ban Pháp ché H1END huyn 

ye tInh hInh hoit dng cüa IJBND huyn nám 2022 

Thirc hin Lut Hoat dng giám sat cüa Qu& hi và Hi dông nhân dan; 
theo s1r phân cong cüa Thuông trirc HDND huyn ye vic thâm tra các báo trInh 
k h9p thu 10, HDND huyn khóa XII; qua nghiên cm ni dung báo cáo so 
439/BC-UBND ngày 06 tháng 12 näm 2022 cüaTJBND huyn ye tInh hInh boat 
dng nàm 2022; Ban Pháp ché HDND huyn có lciên thu sau: 

1.Kêtquáthâmtra 
Trong nãm 2022, UBND huyn dã thçrc hin nghiêm tiic quy ché lam vic, 

duy tn thuô'ng xuyen các cuc h9p lath dao  UBND huyn hang tuân, hang tháng, 
qu; tang cu&ng di cong tác ca s dê kjp thôi nárn bat tInh hmnh, tp trung giái 
quyêt các vuóng mac, kkió khãn a dja phucmg; hiu 1rc, hiu qua trong cong tác 
chi dao  diêu hành cüa UBND huyn ngày càng thrqc náng len. 

Trong näm qua, TJBND huyn dà ban hành 12.575 van bàn các loai d chi 
dao, diêu hành trên các m.t cong tác; các van bàn do UBND huyn ban hành dêu 
diing thâm quyên, dung quy djnh cüa pháp lut, phi hçTp vi các quy dnh cüa 
Trung ucrng, cüa tinh và tmnh hInh thrc tê cüa dja phuong. Tiêp nhn 10.480 van 
bàn các loai và dã kjp thai x1r l, chi do các ngành, các dja phuong triên khai 
thçrc hin có hiu qua. UBND huyn tp trung cM dao  nâng cao chat luçmg boat 
dng cüa cong thông tin din tü huyn; triên khai djch v1i cOng müc d 3 và 4 
nhäm nâng cao chat lixgng phiic vi và sr hài lông cüa tO chuc, cong dan; UBND 
huyn da chi dao  các ngành, dja phuong tuân thu thing quy djnh cüa pháp 1ut 
trong vic thirc hin thim v1i chInh tnj dà dê ra; thirc hin khá dông b các giâi 
pháp nhäm nâng cao thüc chap hành pháp 1ut ciia các tO chuc, cong dan. 

UBND huyn dã chi dao  trin khai thtrc hin t& thim viii quc phông và 
cong tác quân sr dja phuong. Các don v lc lucing vu trang thuang xuyên duy tn 
nghiêm chê d trrc san sang chiên dau thuang xuyen tü huyn den co sa; to chuc 
tuân tra, canh gác, kiêm tra, kiêm soát da bàn, bão v các miic tiêu quan trpng; 
hoàn thành 100% clii tieu giao quân nam 2022. TO chuc thirc hin tOt cOng tác 
dien tp chiên dâu phông thu cap xã tai  05 dja plurong Dgi Quang, Di Phong, 
Di Minh, Dgi Chánh và thj trán Ai Nghla). 

TInh hInh an ninh chInh tr, trt tir an toàn x hi trên dja bàn huyn cci bàn 
on djnh. Trong näm 2022, có 11 tO chuc phi chIrih phü nuOc ngoài vai 32 1ut 
den thàm, lam viêc tai  dja bàn huyn dung quy djnh pháp lut. UBND huyn dä 
chi dao  Cong an huyn triên khai toàn din các mt cOng tác, thirc hin t& cOng 
tác khài to, dieu tra các loai ti pham, d dieu tra khám phá 40/4 1 vi phm pháp 



hInh sir, dat 97%; trin khai thuc hiên t& các k hoch rn dqt cao diem tan cong 
trân áp các loai ti phm, xác lap du tranh lam rö nhiêu chuyên an quan trong. 
Phong trào toàn dan bâo ye an ninh To quôc tiêp tiic ducic phát huy, chii tr9ng 
den chat lucmg, hiêu qua han, phuc vi dc lrc nhim vii phát triên kinh tê - xã 
hi a da phiwng. 

Trong nàm qua, UBND huyn dä chi dao  Thanh tra huyn tien hânh 13 cuc 
thanh tra kinh tê -. xã hi. Qua thanh tra dã phát hin tong so tiên sai pharn là 
611.782.000 dông và 124.115,4 m2 dat. Trong dá: chân chinh 58.850.000 dông; 
giãm trü quyêt toán so tiên 141.753.000 dông; äc djnh thu hôi np ngân sách 
Nlhà nuOc 4 11.179.000 dông, dã thu hôi 391;560.000 dông, dt 95,2%; kiên nghj 
và duçic UBND tinh Quàng Nam thông nhât thu hOi din tIch 119.790 rn2 dat. 
Truy thu so tiên sai phm chua thu hôi diigc cüa nàm 2021 là 38.367.000 dông. 

Cong tác tip dan, giâi quyt dan thu khiu ni, t cáo ducic chti tr9ng thixc 
hin; duy tn nghiêm chê d tiêp cong dan djnh kS'  cüa nguai dung dâu chInh 
quyên các cap. Trong nàm 2022, toàn huyên d t1iirc hin 826 hrçit tiêp cOng dan, 
tiêp nhn 367 dan cüa cong dan. Phân iOn các kliiêu n.i, kiên nghj, phân ánh 
duçc tiêp nhn, xr 1 dung quy djnh cUa pháp lut. 

UBND huyn dä chi d.o Thanh tra huyn tin hânh 08 cuc thanh tra trách 
nhim thu truO'ng ye thi hành Lut Tiêp cong dan, Lut Khieu nai,  Lut To cáo và 
Lut Phông, chông tham nhüng tai  08 da phuang tren dja bàn huyn; cac cuc 
thanh tra ducic tiên hành theo d1ng trinh tr, thu titc Va kêt lun thanh tra dam bào 
theo quy djnh. 

Cong tác quán l, báo v rnoi tnumg trên dja bàn huyn dãcó nhüng chuyn 
biên tIch circ. D an quán l chat thai ran dã dem 1.i két qua nhât dnh, giái quyêt 
dáng kê chat thai ran khu virc nOng thôn, giãm thiêu 0 nhiêm mOi tnuèng, gop 
phân xây drng và phát triên nOng thôn mOi. 

Tp trung thirc hin tot cOng tác t chi1rc b may, xây dimg chInh quyn; t 
chtrc thânh cOng cuc bâu cü TruOng thôn, Trithng khu phô nhim k' 2022-
2 027;,  tiêp t11c trién khai chi di.o thirc hin nghiein k lut, k' cuang hành chInh, 
quy täc irng th cUa can b, cOng chic, viên chirc. COng tác quãn l Nhà nuOc ye 
ton giáo dugc dam báo on djnh, ding pháp 1ut. COng tác thi dua, khen thu&ng 
luOn duc chü trpng, kjp thai tuyên duang, khen thuOng cho các tp the, cá nhân 
có thành tIch xuât sac. 

Tuy nhiên, ben c.nh nhrng kt qua dat du?c, cOng tác chi dao,  diu hânh cUa 
UBND huyn trén linl'i vlrc quOc phông - an ninh, ai chInh, xây dimg chInh quyên 
näm 2022 vn con mt so van dê can dugc quan tam, do là: 

- Mt s cuc thanh tra kt lun cOn ch.m s vOi quy dnh, nht là các cuc 
thanh tna ye tInE hInh quãn l, si:r diing dat cüa các dr an dau tu; 

- Cong tác tip cong dan 0 mt so da phuang chua dam bâo theo quy djnE; 
cOng tác giài quyêt dan kién nghj, phân ânh 0 nt sO dja phuang, dan vj cOn 
châm và chua dirt diem; 
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- Cong tác pMi hop giài quy&t cac h so dt dai cho cong dan tuy dä duçc 
thu?ng xuyên chi dto nhung tmnh trang ch.m tr trà ho so cho cOng dan van con 
xãy ra. Sir phôi hap giüa các ngành và dja phuong cn thiêu dông b; 

- Nh.n thrc cüa mt b phn can bô, dáng viên vã Nhân dan v cOng tác báo 
ye môi tnrYng con han chê, chua có thirc tot trong vic chap hành pháp 1ut báo 
v môi truYng. 

- TInh hInh ti phm và vi phm pháp lut tang so vi cüng k' nãm 2021; 
cOng tác theo dOi nàm tInh hInh có lüc, có nai chua kjp th?ji. 

2. Mt s kiên nghj 
Qua th.m tra báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh hot dng cüa UBND 

huyn nám 2022, Ban Pháp chê HDND huyn xin kien ngh TJBND huyn mt sO 
ni dung sau: 

- Chi do Cong an huyn tang cuông cOng tác dx báo nm tInE hInh; d.y 
mnh các bin pháp nghip vi kêt hop chat chê v&i phông ngra xã hi, kjp thi 
ngän chn vi phm, trit phá các tii diem phirc tp ye an ninh trt tir, nEat là tOi 
phm và t nn ma tüy, c b.c. 

- Chi do B phn tip nhn và hoàn trà h sa cüa huyn thirc hin nghiêm 
tüc, dung quy trInh ye cai cách thu tuc hành chInh theo co chê "mç5t cia, mç5t tha 
lien thong", hn chê thâp nhât ho so tr hn, không ngrng nâng cao mirc d hài 
lông cCia cOng dan và to chcrc. 

- Chi dao  Thanh tra huyn tp trung thanh tra các 1mb vçrc nhy cam, tip 
t11c thanh tra vic chap hành pháp lut dat dai dôi v&i các dir an chm tiên dO. 

- Tp trung chi dto các ngành, dja phuong thirc hin dáng quy djnh pháp 
lut ye tráchnhim trong cOng tác tiêp cOng dan, giãi quyêt khiêu ni, to cáo; giái 
quyêt dirt diem các vi vic phüc tap, kéo dài, không dê phát sinh "diem nóng" ye 
an ninh trât tu. 

Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Pháp ch HDNID huyn v tinh hInh 
hot dng cüa UBND huyn näm 2022. Ban Pháp chê kInh trmnh k' h9p thir 10, 
HDND huyn Di LOc  khóa XII xem xét, quyet djrih./. 

Noinhân: 
- Thu6ng trtrc HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
-LuuVT. 
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