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BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp chê IEDND huyn 

ye kêt qua cong tác thi hành an dan sij nãm 2022 

Thirc hin Lut Hot dng giám sat cüa Quc hi và Hi dng nhân dan, 
theo sir phân cong cüa Thuôiig trirc HDND huyn ye vic thâm tra Báo cáo kêt 
qua cong tác nãm 2022 cUa Chi cic Thi hành an dan sir huyn Di Lc, Ban Pháp 
chê báo cáo HDND huyn kêt qua thâm tra nhu sau: 

I. Kêt qua dit dtrçrc 

Ban Pháp ch nh.t trI vói báo cáo cüa Chi cic Thi hành an dan sir huyn 
ye ket qua thirc hin nhim v näm 2022. Chi ciic Thi hành an dan sir huyn dã 
có nhiêun 1rc, dê ra các bin pháp dê triên khai thirc hin nhim vT ducc giao. 
Các quyêt djnh thi hành an dugc ban hành dung th&i hn 100% dôi vài các ban 
an, quyêt djnh ye dan sir cüa Tôa an dA có hiu 1rc thi hânh pháp 1ut. 

Trong 11am 2022, Chi cic Thi hành an dan sir huyn to chirc thi hành: 

- V vic: dã thi hành xong hoàn toàn: 513 vic, chim 86,66% so v&i so 
vic Co diêu kin thi hành, vuçit chi tiêu ngành cap trén giao 4,16%. 

- V tin: dã thi hành xong: 13.743.336.000 dng, chim 48,41% 50 vOi so 
tiên có diêu kin thi hânh, vuçit chi tiêu ngành cap trên giao 8,31%. 

Tuy nhiên, trong näm 2022, Chi c11c Thi hãnh an dan sir huyn vn con mt 
so ton ti, hn chê nhi.r: 

- Mt s viii vic lien quan dn tranh chip ldnh doanh thuong mi gitta các 
to chuc tin diing và doanh nghip chua duçc giái quyêt dirt diem; 

- S vic phái thi hành và s tin phái thi hành chuyn k' sau cOn khá iOn 
(234 viêc145.204.842.000 dong). 

2. Mt so kiên nghj 
Qua thm tra báo cáo cong tác thi hânh an dâ.a sr nàm 2022 cüa Chi ciic Thi 

hành an dan sr huyn Di Lc; nhäm tiêp tiic nâng cao hiu qua cOng tác thi hành 
an dan sir trong thO'i gian den, Ban Pháp chê HDND huyn kiên ngh mt so ni 
dung nhu sau: 

- Tang cu?mg bi dixong nâng cao nghip vii và trách nhim cüa di ngU 
Chap hành viên, cOng chüc Thi hành an trong thirc thi nhim v1i; thirc hin dy 
dü các bin pháp theo quy djnh dê day nhanh tiên d thi hành an, nâng cao t 1 
thi hành an (cá ye so vic và sO tiên CO diéu kin dii hành); 



- Tp trung giài quyt dth dim nhttng vii vic có giá trj 1rn, han  ch và 
giâm dan an ton dpng, kéo dài; dng thii kién quyêt cuOng chê dôi vói các 
trung hçp ehây ', cô tInh không thi hành an. 

Trên day là báo cáo th.m tra cüa Ban Pháp ch HDND huyn v cong tác 
thi hành an dan sr näm 2022 cüa Chi cic Thi hànlh an dan s huyn D.i Lc. Ban 
Pháp ché kinh trInh k5' h9p thu 10, HDND huyn khóa XII xem xét, quyêt djnh./. 

Ncri nhân: 
- Thir&ng trirc HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa FIDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Lu'u VT. 
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