
HĐND TỈNH KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BAN PHÁP CHẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:        /BC-BPC                         Kon Tum, ngày        tháng       năm   

                                

BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật  

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

 

 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 cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 01/6/2022 của 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu 

và phương hướng, nhiệm vụ 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 về kết quả thực 

hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, 

cụ thể như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 

UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời ban hành 

các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Trung 

ương, của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện; công tác quản lý hành 

chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng thực hiện thường xuyên; công tác vận 

động và phòng ngừa đấu tranh các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

được triển khai kịp thời3; phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật 

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

2 Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 01/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ 

thị số 10-CT/TU ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 

2022”...  

3 Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn 

TTATXH năm 2022; Kế hoạch số 4473/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1944/QĐ-
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tự ở cơ sở tiếp tục được phát huy4.  

2. Công tác phòng, chống vi phạm hành chính và tội phạm 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp về 

phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính và tội phạm; phân công trách nhiệm 

cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật tại địa phương.  

Tình hình vi phạm hành chính giảm hơn so với cùng kỳ năm 20215; tội 

phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế và kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến 

phức tạp; công tác điều tra, xử lý tội phạm được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỷ 

lệ điều tra, khám phá tội phạm và tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến 

nghị khởi tố đáp ứng yêu cầu; các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức 

tạp, dư luận xã hội quan tâm được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, 

mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn 

định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Hạn chế, khuyết điểm 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Bên cạnh đó Ban 

nhận thấy: 

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, nhất là 

về tội phạm ma tuý, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, "tín dụng đen"... có 

chiều hướng gia tăng; tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng vẫn xảy ra 

nhiều, gây thiệt hại lớn6; việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế7.   

- Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật 

có lúc, có nơi chưa hiệu quả; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn vi 

phạm về trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết nguồn tin8. 

                                                                                                                                                   
TTg ngày 18/11/2021 về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 03/11/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025. 
4 Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí Thư về “tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. 

5 Giảm 232 vụ, tương đương 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

6 Theo báo cáo số 273/BC-VKS ngày 07/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum. 

7 Báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh số 18/BC-BPC ngày 

18/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

8 Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an cấp xã: Không chuyển cho 

Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền tin báo có dấu hiệu tội phạm; tiến hành một số hoạt động tố tụng không lập biên 

bản hoặc có lập biên bản nhưng không có chữ ký của cán bộ hoặc người vi phạm; Hạt kiểm lâm: Chậm gửi thông báo về việc 

tiếp nhận tin báo cho VKS; lập biên bản ghi lời khai đối với người không biết chữ không có người chứng kiến; 2 tin báo chết 

người chưa rõ nguyên nhân, CQĐT không thụ lý vụ việc để giải quyết, không trưng cầu giám định pháp y để xác định 

nguyên nhân chết của nạn nhân… 
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- Công tác giam giữ còn một số vi phạm quy định về chế độ cho người bị 

tạm giữ, tạm giam9; công tác phối hợp quản lý, theo dõi người chấp hành án 

treo, cải tạo không giam giữ ở cơ sở chưa chặt chẽ10. 

 - Theo báo cáo số 273/BC-VKS ngày 07/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Kon Tum trình tại kỳ họp, qua công tác kiểm sát có 2 tin báo chết người 

chưa rõ nguyên nhân, CQĐT không thụ lý vụ việc để giải quyết, không trưng 

cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân. Đề nghị 

UBND tỉnh giải trình làm rõ vụ việc này. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau: 

1. Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công 

tác phòng chống tội phạm. Tuyên truyền mạnh mẽ về các thủ đoạn lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, các giao dịch trên không gian mạng, về đầu tư tiền ảo, ngoại 

tệ “tín dụng đen”... để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân. 

2. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 20-12-2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của 

Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26-12-2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo 

trên địa bàn tỉnh”. 

3. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm 

giảm tội phạm. Mở các chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải 

quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh 

tế, môi trường, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... 

4. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác 

phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.  

                                                
9 Nhà tạm giữ: chưa cung cấp đầy đủ chứng từ thực hiện chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam;  Một số hồ sơ tạm giam 

chưa lập biên bản giao nhận người khi tiến hành trích xuất người bị tạm giam; Phiếu khám sức khoẻ của người bị tạm giữ, 

tạm giam không có chữ ký của người tạm giữ, tạm giam; Một số trường hợp giam giữ không đúng theo quyết định bố trí 

giam giữ của Giám thị Trại giam; hồ sơ giam giữ chưa có lý lịch bị can; Nhà tạm giữ chưa mở sổ theo dõi đồ kí gửi… 

10 UBND xã không mở sổ theo dõi thi hành án hình sự; báo cáo số liệu bị án chưa chính xác; việc chuyển giao hồ sơ cho 

Công an huyện không có biên bản bàn giao. 



 

4 

5. Khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được đánh giá trong 

6 tháng đầu năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ án, vụ việc nổi 

cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.  

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

  Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                    

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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