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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện 

 về tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành;  

công tác nội chính và xây dựng chính quyền năm 2020  

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; qua xem xét các báo cáo 

của UBND huyện, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp thứ 14, HĐND 

huyện khóa XI; kết hợp với thông tin thu thập được từ hoạt động giám 

sát, khảo sát; Ban Pháp chế HĐND huyện nhất trí với nhận định, đánh 

giá tình hình về chấp hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Đại 

Lộc. Tại kỳ họp này, Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện một số nội 

dung như sau: 

I. Kết quả thẩm tra: 

1. Các báo cáo của UBND huyện trình (Báo cáo tình hình hoạt 
động của UBND huyện năm 2020; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 
2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo về công tác thanh tra 
kinh tế-xã hội, công tác tiếp công dân, công tác phòng chống tham 
nhũng năm 2020; Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật năm 2020): 

Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy, các báo cáo của UBND 

huyện trình tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI đã phản ánh 

khá toàn diện về công tác chỉ đạo điều hành; tình hình quốc phòng - an 

ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác nội chính và xây dựng chính quyền 

trong năm 2020. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện 

ủy, sự giám sát của HĐND huyện; UBND huyện đã triển khai thực hiện 

tốt các Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện. Trong 

năm qua, UBND huyện và các ngành chuyên môn đã tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật, tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị đã đề ra; hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành 

ngày càng được nâng lên; thực hiện khá đồng bộ các giải pháp nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, công dân, tập 

trung xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Trong năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các 

địa phương tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, 
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thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; khắc phục 

hậu quả thiên tai, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác 

quân sự địa phương; hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2020, đạt 

100% chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 

được chú trọng, triển khai công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính 

trị và chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng theo chỉ tiêu; duy trì 

nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực tăng cường, trực 

phòng không từ huyện đến cơ sở; chăm lo thực hiện chu đáo công tác 

hậu phương quân đội.  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 

tiếp tục được giữ vững. Trong năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo ngành 

Công an làm tốt công tác dự báo nắm tình hình, chủ động triển khai thực 

hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập 

trung lực lượng tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm; 

kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ án có tính chất phức tạp, 

được dư luận xã hội quan tâm; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các 

cấp, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện, không để xảy ra 

“điểm nóng” về an ninh trật tự; tình hình tội phạm hình sự và tai nạn 

giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019. 

Công tác khởi tố, điều tra các loại tội phạm được thực hiện tốt, điều 

tra khám phá án đạt chỉ tiêu đề ra; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ 

tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra trường 

hợp bức cung, nhục hình đối với can phạm nhân. Công tác quản lý hành 

chính về trật tự xã hội được tập trung thực hiện có hiệu quả trên các mặt 

như: đăng ký quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục 

được phát huy, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa 

giải ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt; chú trọng hướng về cơ sở, đổi 

mới phương pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền sinh động, phong phú, 

phù hợp với từng đối tượng như: tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp 

luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp tại các thôn, khu phố; tuyên truyền thông 

qua hình thức hô hát bài chòi trúng thưởng đã thu hút được đông đảo các 

tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động về hộ tịch, chứng thực, theo 

dõi thi hành pháp luật được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 

đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân.  
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Trong năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành 

07 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền 

sai phạm là 456.486.406 đồng. Trong đó: chấn chỉnh 81.321.000 đồng; 

xuất toán (giảm trừ quyết toán) khỏi giá trị quyết toán hoàn thành công 

trình 72.570.000 đồng; xác định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 

302.595.406 đồng, đã thu hồi đạt 100%. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh 

nghiệm đối với 05 tập thể và 05 cá nhân có sai phạm; chuyển 01 vụ cho 

Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.   

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

của công dân được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2020, 

toàn huyện đã tiếp công dân 428 lượt, tiếp nhận 186 đơn thư các loại 

(182 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và 04 đơn tố cáo); người đứng 

đầu các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt hơn trách nhiệm tiếp công 

dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết 

những vướng mắc, khó khăn và giải đáp những kiến nghị của người dân. 

Cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của UBND huyện trong chỉ 

đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công 

dân. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, UBND 

huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo Thanh tra huyện tiến 

hành 11 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại 11 xã trên địa huyện; 

các cuộc thanh tra được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và kết luận 

thanh tra đảm bảo theo quy định.  

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được triển khai 

thực hiện có hiệu quả; công tác cải cách hành chính được thực hiện 

nghiêm túc đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; tiếp 

tục triển khai thực hiện nghiêm việc chấp hành kỹ luật, kỹ cương hành 

chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án vị trí việc 

làm trong các cơ quan hành chính, gắn với tinh giãn biên chế theo Nghị 

định số 108/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ 

tục hành chính và hoàn trả kết quả cho công dân theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông có chuyển biến tích cực, đang từng bước củng cố, cải 

thiện để nâng mức độ giải quyết thủ tục hành chính lên cấp độ 3,4 theo 

quy định. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được đảm bảo ổn định, 

đúng pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được chú trọng, kịp 

thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc.  
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND huyện trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, xây 

dựng chính quyền trong năm 2020 vẫn còn một số vấn đề cần được quan 

tâm, đó là: 

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có giảm so với cùng kỳ 

năm 2019, song tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm ngày càng 

cao như: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em; 

đáng lưu ý là tội phạm về tệ nạn ma túy, cờ bạc, cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự diễn biến phức tạp. Công tác nắm, dự báo tình hình có 

thời điểm chưa kịp thời; tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vẫn 

còn xảy ra; hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội ở một số nơi còn thấp. 

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường chưa đảm 

bảo, nhất là việc lấn chiếm, sử dụng lòng, lề đường trái quy định, chưa 

có giải pháp xử lý hữu hiệu.  

- Các hành vi buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn tồn tại, chưa có biện pháp kiểm soát hiệu 

quả; hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản, lâm sản trái 

phép vẫn còn xảy ra; sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương 

trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực đôi lúc còn thiếu đồng bộ, chưa 

chủ động, tích cực.   

- Công tác thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y 

tế còn chậm so với thời gian quy định; Thủ trưởng, người đứng đầu một 

số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các quy định trong tiếp 

nhận và xử lý đơn thư; việc bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư ở cấp xã chưa hợp lý; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

còn hạn chế; tình trạng khiếu kiện, tố cáo trong nhân dân vẫn thường 

xuyên xảy ra. 

- Công tác cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa 

thật sự hiệu quả; tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn xảy ra nhưng chưa 

được khắc phục, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tình trạng thiếu tinh thần 

trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn.  

- Công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin về đất đai cho các 

cơ quan tiến hành tố tụng mặc dù đã có ý kiến nhiều lần nhưng vẫn còn 

chậm trễ, thậm chí không phản hồi dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết 

các vụ án, nhiều trường hợp phát sinh đơn thư. 

2. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện: 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với Báo cáo của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Trong 
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năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có nhiều nổ lực triển khai 

thực hiện kế hoạch công tác đạt kết quả tốt trên tất cả các khâu nghiệp 

vụ. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, VKSND huyện luôn đảm bảo việc điều tra, truy tố đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp Viện Kiểm sát 

truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát thi hành án dân 

sự, thi hành án hành chính được triển khai thực hiện tốt.   

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tích cực đấu tranh, xử lý tội 

phạm, phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đúng quy 

định pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tin báo, điều tra, truy tố, xét xử. 

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 

49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư 

pháp.  

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt 

được,  Viện Kiểm sát nhân dân huyện vẫn còn những hạn chế như: tỷ lệ 

án trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có lỗi của Viện Kiểm sát đã được hạn 

chế nhưng vẫn còn xảy ra; chỉ tiêu giải quyết tin báo, tố giác tội phạm 

chưa cao, chưa tổ chức được phiên tòa rút kinh nghiệm về án dân sự. 

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện: 

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với báo cáo của Toà án 

nhân dân huyện và nhận thấy, trong năm qua, mặc dù phải tạm dừng 

việc xét xử để thực hiện cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, nhưng Toà án nhân dân huyện đã 

có nhiều cố gắng trong công tác thụ lý và giải quyết các loại án. Trong 

năm 2020 Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết 487/514 vụ, việc 

các loại (đạt tỷ lệ 94,7%); tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án 

đảm bảo, đúng quy định pháp luật; án giải quyết, xét xử trong hạn luật 

định đạt 100%. Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn 

nhân gia đình, kinh doanh thương mại và án hành chính, Tòa án nhân 

dân huyện luôn tuân thủ đúng thủ tục tố tụng, xem xét toàn diện, khách 

quan các chứng cứ của vụ án, nên các bản án, quyết định của Tòa án 

luôn đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan và đúng quy định của 

pháp luật. Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục được quan tâm 

và thực hiện có hiệu quả góp phần giảm đáng kể số vụ việc tranh chấp 

phải thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng. 

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, Tòa án nhân dân huyện 

luôn đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư 

pháp; các phán quyết của Tòa án nhân dân huyện bảo đảm khách quan, 
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đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra việc kết án oan 

người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án hình sự 

được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm qua, Tòa 

án nhân dân huyện đã phối hợp Thường trực HĐND huyện, 

UBMTTQVN huyện và Đoàn Hội thẩm nhân dân thực hiện tốt công tác 

quản lý Hội thẩm nhân dân, đảm bảo cho Hội thẩm nhân dân khi tham 

gia xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết, xét xử còn để xảy ra việc hủy 

án, sửa án do lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm; việc giải quyết một số vụ án 

về tranh chấp đất đai còn kéo dài; chậm chuyển giao một số bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Chi cục Thi hành án dân sự để ra 

quyết định thi hành án.  

4. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện: 
Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; trong năm qua, Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều nỗ lực, đề ra các biện pháp để 
nâng cao hiệu quả công tác, đã triển khai thi hành án vượt chỉ tiêu ngành 
cấp trên giao. Cụ thể: 

- Về việc: đã thi hành xong hoàn toàn: 561 việc, đạt tỷ lệ 86,04 % 
so với số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 
5,04 %. 

- Về tiền: đã thi hành xong: 4.101.121.000 đồng, đạt tỷ lệ 44,69 % 
so với số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 
6,69 %. 

Việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được duy trì thường xuyên; 
các quyết định thi hành án được ban hành đúng thời hạn 100% đối với 
các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án đã có hiệu lực thi hành 
pháp luật. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về “bảo đảm tính chính xác, đúng 
pháp luật trong việc xác minh, phân loại án” và các chỉ tiêu về “hạn chế, 
khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”.  

Tuy nhiên, trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

Một số vụ việc liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại 
giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt 
điểm; đương sự cố tình chây ì, trốn tránh, nại ra nhiều lý do gây khó 
khăn cho chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án; đội ngũ Chấp 
hành viên, công chức Thi hành án còn lúng túng trong tác nghiệp, chưa 
kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án do ngại va 
chạm. Số tiền có điều kiện thi hành phải chuyển kỳ sau còn khá lớn 
(86.026.449.000 đồng). Một số vụ việc có giá trị lớn, kéo dài nhưng 
chưa được giải quyết dứt điểm.  
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II. Một số kiến nghị: 

Qua thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, 

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với những giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được đề cập trong các báo cáo 

của UBND huyện và báo cáo của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện; đồng thời có một 

số kiến nghị như sau: 

1. Đối với UBND huyện: 

- Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phát huy, nhân 

rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự, nhất là những địa bàn trọng 

điểm; dự lường những vấn đề mới phát sinh để tham mưu với cấp ủy, 

chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

thường xuyên theo dõi, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tổ chức các 

đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ 

chức, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc, cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em... Việc 

đưa Công an chính quy về cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn, nhưng 

kèm theo đó là phải có tính toán về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị nhằm đảm bảo điều kiện ăn ở, công tác cho lực lượng này. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, thường xuyên rà soát văn bản pháp luật nhất 

là lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện đầy đủ, 

đúng thời hạn các yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ để các cơ quan tiến 

hành tố tụng kịp thời giải quyết các  vụ việc liên quan đến đất đai nhằm 

đảm bảo tiến độ giải quyết vụ án.  

- Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo các 

ngành, địa phương xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo phức tạp, kéo dài không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. 

Chú trọng bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực tiếp công dân, xử lý đơn 

thư theo quy định.  

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các hành 

vi tham nhũng vặt; xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi gian lận thương 

mạị và các hành vi vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép. Tiếp tục 

chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục 

hành chính theo hướng dân chủ, công khai, chuyên nghiệp, nâng cao 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.  
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2. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện:  

- Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
các hoạt động tư pháp. Tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra 
và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các 
cơ quan tiến hành tố tụng. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt 
tội phạm.  

- Tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, 
kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định; thường xuyên kiểm sát việc 
tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị mà Viện 
kiểm sát đã phát hiện và có kiến nghị; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết 
tố giác, tin báo tội phạm, đảm bảo các tố giác, tin báo được kiểm sát, xử 
lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

3. Đối với Tòa án nhân dân huyện: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy nhanh tiến độ 

xét xử các loại án nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp dân sự, 

đất đai; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa 

phương thực hiện tốt công tác hòa giải các vụ việc, tranh chấp về đất 

đai; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Kiên 

quyết xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật đối 

với các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN huyện hiệp thương, giới thiệu 

nhân sự đảm bảo chất lượng trình HĐND huyện bầu Hội thẩm nhân dân, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, kịp thời triển 

khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản hướng 

dẫn thi hành.  

4. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện:  

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm của đội 

ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án trong thực thi nhiệm vụ; tích 

cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng 

phải thi hành án; thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy định để đẩy 

nhanh tiến độ thi hành án, nâng cao tỷ lệ thi hành án (cả về số việc và số 

tiền có điều kiện thi hành); phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 

minh các vụ việc có điều kiện thi hành để đưa ra giải quyết đúng quy 

định của pháp luật, hạn chế án tồn đọng, kéo dài, đáp ứng quyền lợi của 

người được thi hành án; đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với 

các trường hợp chống đối, chây ỳ, cố tình không thi hành án. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về 
tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành; công tác nội 
chính và xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện năm 2020. Kính trình 
kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./. 
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