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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng,  
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh 

 
Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII1, Ban 
Pháp chế đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên 

quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 10/6/2022 của 
UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 

tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau: 

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Về thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc 

UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của 

Chính phủ, của Tỉnh ủy và nghị quyết HĐND tỉnh, tranh thủ sự đồng tình, ủng 

hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức chỉ 

đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 

2022 đã đề ra2; quốc phòng, an ninh được giữ vững.  

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm3 UBND tỉnh đã ban hành 2.525 văn bản 

các loại4; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết các nội dung 

cấp bách, cần thiết theo thẩm quyền; trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết 

theo quy định của pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, 

ban hành theo đúng quy trình và thẩm quyền quy định; phù hợp với chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm 

quyền và tình hình thực tế của địa phương. Trong chỉ đạo, điều hành đã bám sát 

sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc; 

                                        
1 Thông báo số 24/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

2 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 88 nội dung công việc UBND tỉnh giao cho Thủ trưởng các 

sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Tính đến 

ngày 31 tháng 5 năm 2022, đã giao 52 nội dung công việc trọng tâm cho Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa 

phương; đến nay các đơn vị đã hoàn thành 34 nội dung công việc được giao, 18 nội dung đang tiếp tục triển khai 

thực hiện. 

3 Số liệu đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

4 Gồm: 666 quyết định (trong đó có 09 quyết định quy phạm pháp luật, 322 quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, 

335 quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 04 Chỉ thị; 02 Công điện; 1.853 công văn, tờ trình, báo cáo cá 

biệt. 
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thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với 

việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên 

UBND tỉnh; giải quyết công việc theo quy trình chặt chẽ; chú trọng đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác.  

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban xây dựng đảng và các cơ quan tư pháp ở 

địa phương trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Kịp 

thời tiếp thu, giải trình, trả lời và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri; các 

kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh qua các cuộc giám sát chuyên đề, qua công tác thẩm tra và ý 

kiến chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát 

triển kinh tế - xã hội  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và 

phát triển đạt được nhiều kết quả. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh đạt và tăng 

so với cùng kỳ năm 2021 như: thu ngân sách nhà nước5; tỷ lệ giải ngân vốn đầu 

tư công6; tổng vốn đầu tư toàn xã hội7; số doanh nghiệp, số hợp tác xã thành lập 

mới8; kim ngạch xuất khẩu9; tổng lượng khách du lịch, các sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu, các cây trồng chủ lực…được tập trung phát triển; môi trường 

đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng; các chế độ, chính sách về an sinh xã 

hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật 

chất giáo dục được quan tâm, đầu tư; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; 

chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính được 

chỉ đạo thường xuyên; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai 

quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; công tác thanh tra, 

kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí thực hiện thường xuyên; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật 

tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

                                        
5 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 4.000 tỷ đồng; 

thực hiện thu 04 tháng đầu năm là 1.744 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán, bằng 167% so với cùng kỳ năm trước; ước 

thực hiện thu 6 tháng đầu năm là 2.245 tỷ đồng, đạt 56,1% dự toán và bằng 149 % so với cùng kỳ năm trước. 

6 Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao hơn 3.272,7 tỷ đồng; tính đến 20 tháng 5 

năm 2022, đã giải ngân 639,7/2.136 tỷ đồng, đạt 30% so với nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa 

phương đã giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (24,2%). 

7 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng năm 2022 ước đạt 10.400 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch và tăng 18,4% so 

với cùng kỳ năm trước. 

8 Dự kiến đến hết tháng 6 năm 2022 có 185 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 59,7% kế hoạch và tăng 28,5% so 

với cùng kỳ; thành lập mới 16 hợp tác xã, đạt 53,3% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ. 

9 Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ với giá trị ước đạt 148 triệu 

USD, bằng 54,8% kế hoạch và tăng 35,4% so với cùng kỳ. 
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3. Về hạn chế, khuyết điểm 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh của UBND tỉnh. Qua báo cáo và qua 

theo dõi thực tế địa phương cho thấy về sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó 

khăn; việc xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công 

nghiệp chưa hiệu quả; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án 

quan trọng của tỉnh và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm; 

tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 

về trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; vi phạm pháp luật về đất đai còn 

xảy ra ở một số nơi gây bức xúc trong dư luận; công tác quản lý quy hoạch, phát 

triển đô thị, đền bù, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, bất cập; cải cách thủ tục 

hành chính một số lĩnh vực chưa tốt, còn gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp; công tác chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh chưa kịp 

thời.  

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu được 

giao, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2022 theo Nghị quyết HĐND tỉnh.  

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra 

tham nhũng, tiêu cực như giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường, đầu 

tư xây dựng...  

3. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm 

và vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; ma túy, giết người, xâm hại trẻ 

em, gây rối trật tự công cộng, “tín dụng đen”, vi phạm về lâm luật, đất đai, tài 

nguyên, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, các vụ 

việc dư luận quan tâm.  

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách bộ 

máy của đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách về thủ tục hành chính; nâng cao các 

chỉ số về năng lực cạnh tranh, sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, chất lượng dịch vụ hành chính công. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

6. Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định; 

thực hiện tốt các nội dung đã hứa với đại biểu HĐND và cử tri thông qua trả lời 
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chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám 

sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND 

tỉnh.  

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem xét./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- HĐND tỉnh (Báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;          
- Đại biểu HĐND tỉnh;   
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                                                            

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

Trần Bá Tuấn 
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