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S: /BC-HDND Dai L$c, ngày A tháng 12 nám 2022 

BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp ch HEDND huyn ye két qua 

cong tác phông, chông ti pham và vi phm pháp 1ut nãm 2022 

Thixc hin Lut Hoat dng giám sat cüa Quôc hOi  và Hi dông nhân dan, 
theo sr phân cong cüa Thumg tnrc HDND huyn, Ban Pháp chê dã tiên hành 
thâm tra Báo cáo cUaUBND huyn ye tInh hInh, ket qua cong tác phông, chông 
ti phm nàm 2022. Qua thâm tra Báo cáo so 4411BC-UBND ngày 06/12/2022 
cüa LTBND huyên, Ban Pháp chê HDND huyn nhât tn v&i dánh giá, nh.n djnh 
tInh hInh, kêt qua cong tác phông, chông ti phm trén dja bàn huyn trong qua; 
dông thi phân tIch, dánh giá mt so ni dung sau: 

1. Kêt qua dt thrçrc 

TInh hinh an ninh chInh tn, trât tu an toàn xã. hi trên da bàn huyn ca bàn 
on djnh. Trong nàm 2022, có 11 to chirc phi chmnh phü nrnc ngoài vi 32 lugt 
den thäm, lam vic ti dja bàn huyn dung quy djinh pháp luat.  UBND huyn dã 
chi do Cong an huyn triên khai toàn din các mt cong tác, thirc hin tot cong 
tác khài to, diêu tra các loai  ti phm, dã diêu tra khám phá 40/41 vii phm pháp 
hInh su, dat 97%; xü 1 hành chInh 331 dOi tuçlng, pht tiên 528.750.000 dông. 
TInh hInh tai n?n  giao thông giâm trên cà 3 tiêu chI so vi cüng k nAm 2021 
(xáy ra 10 vy, lam chêt 10 ngu'&i, bi thu'cing 01 ngw'&i; giám 04 vy, giãm 04 ngzthi 
chêt, giám 03 nguài bj thuvng). 

Tiêp tic triên khai thrc hin tOt vic cap can cuc cong dan và xây dimg Dü 
1iu Quôc gia ye dan cu. Phong trào toàn dan bà.o v an ninh To quôc tiêp tiic 
dirçic phát huy, chü tr9ng den chat luçing, hiu qua han, phiic v11 däc lirc nhim 
vi phát tniên kinh tê - xã hi i dja phixcmg. 

Tuy nhiên, ben canh  nhU'ng kt quàdt thrçic, cOng tác chi do, diu hành cüa 
UBND huyn trong cOng tác phông, chông ti phni và vi phm pháp 1u.t trong 
näm 2022 vn cOn mt so van dê can duçic quan tarn, do là: 

TInh hInh ti pham và vi phm pháp 1ut tang so vói cüng ki nàm 2021; tr.t 
tr xã hi i mt sO fbi chua dam bão; Cong tác theo dOi nàm tInh hInh có lüc, có 
nai chua kjp thai, tinE hInh vi phm và ti phm van cOn xãy ra. 

2. Mit so kiên nghj 
Qua thâm tra Báo cáo cüa UBND huyn ye tInE hInh, ket qua cOng tác 

phOng chông ti pham Va Vi phtm pháp 1u.t trong nàm 2022, Ban Pháp ch kin 
ngh UBND huyn mt so ni dung sau: 



- Chi dao  Cong an huyên tang cuông cong tá.c dir báo nm tInh hInh; day 
manh các bin pháp nghiêp v kêt hip chat ch vói phông ngra xâ hi, kjp thoi 
ngän chn vi phm, trit phá các tii dim phrc tp ye an ninh trt tçr, nhât là ti 
phm và t nan  ma tüy, c bac. 

- Tip tiic chi do thirc hin các giâi pháp kimch tai nan  giao thông, gop 
phân dam báo trt tçr an toàn giao thông trén dja bãn huyn. 

Trén day là báo cáo thm tra cüa Ban Pháp ch HDND huyn v tInh hInh, 
két qua cOng tác phông chng ti phm và vi phrn pháp lut nàm 2022. Ban 
Pháp ch kInh trInh kr h9p th 10, HDND huyn !chóa XII xem xét, quy& djnh./. 

Noi nhân: 
- Thu&ng trrc HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN huyên; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Liiu VT. 
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