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BÁO CÁO 

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

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 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 4 HĐND tỉnh Khóa XII, 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 344/BC-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh 

về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau: 

I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI 

PHẠM PHÁP LUẬT 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 năm 2022, với những 

nội dung chủ yếu 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 phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh1. 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 quan tâm 

thực hiện2; 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 tăng cường và 

                                                
1 Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 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; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và 

công tác thi hành án; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 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 tháng 12 năm 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 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022”. 
(2) Đăng hơn 10.000 tin, bài tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự; 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sử dụng 

pháo nổ... trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, các trang mạng xã 

hội (fan page, zalo…). Xây dựng các bài viết, phóng sự nêu bật vai trò của lực lượng Công an trong công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, những chiến công, thành tích nổi bật qua từng vụ việc, vụ án, đồng thời tuyên truyền 

những thủ đoạn, phương thức hoạt động mới của tội phạm phục vụ phòng ngừa chung... 
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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 tự ở cơ sở tiếp tục được phát huy4.  

2. Kết quả 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.  

Công tác phát hiện và xử lý vi phạm hành chính được tiến hành cơ bản kịp 

thời, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định. Tình hình 

vi phạm hành chính giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 20215. Tội phạm và vi 

phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, mua bán, vận chuyển, sử 

dụng chất ma túy được kéo giảm6. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được quan 

tâm chỉ đạo thực hiện7; tỷ lệ điều tra, phá án và tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo, kiến nghị khởi tố tội phạm được triển khai thực hiện kịp thời, 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. Về hạn chế, khuyết điểm 

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

nhận thấy: 

Việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của một số cơ 

quan, đơn vị còn hạn chế; việc thi hành quyết định xử phạt VPHC ở một số lĩnh 

vực, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, một số đối tượng không chấp hành các 

quyết định xử phạt VPHC nhưng chưa có biện pháp để xử lý cụ thể. Trong quá 

                                                
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-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 Toàn tỉnh phát hiện 19.799 vụ vi phạm hành chính (giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó: Đã xử 

phạt tiền 18.381 trường hợp, thu 26.455.193.354 đồng; xử phạt cảnh cáo 637 trường hợp. Giá trị tang vật, 

phương tiện, hàng hóa bị tịch thu đã tổ chức bán đấu giá theo quy định số tiền là 213.170.000 đồng (giảm 

182.325.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). 
6 Trong năm 2022, đã phát hiện 428 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021); 

90 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường (giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2021); 87 vụ vi phạm pháp luật về 

ma túy (giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2021). 

7 Điều tra xử lý án về trật tự xã hội: đạt tỷ lệ 82,3%; Điều tra xử lý án kinh tế, môi trường đạt tỷ lệ 79,1%; Điều 

tra xử lý án về ma túy đạt tỷ lệ 98,1%.  
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trình thi hành quyết định xử phạt VPHC chưa áp dụng các hình thức hoãn, giảm, 

miễn cho các đối tượng khó khăn theo quy định của Luật XLVPHC. Vai trò 

tham mưu của các lực lượng chức năng, đơn vị chuyên môn cho chính quyền địa 

phương nhất là ở cấp xã (Tư pháp, Địa chính - Xây dựng, Công an...) trong việc 

thi hành pháp luật về XLVPHC có mặt còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả8.   

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng chất ma túy tuy được kéo giảm nhưng 

vẫn còn diễn biến phức tạp; một số vụ giết người, cố ý gây thương tích (sử dụng 

vũ khí đặc biệt nguy hiểm) có chiều hướng tăng nhất là ở vùng dân tộc thiểu số; 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen vẫn còn xảy ra; tội phạm tàng trữ ma 

túy chiếm tỷ lệ cao trong nhóm các tội về ma túy; tội phạm trong lĩnh vực quản 

lý bảo vệ rừng vẫn xảy ra ở một số huyện, gây thiệt hại lớn9. 

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

có lúc, có nơi chưa hiệu quả; còn vi phạm trong hoạt động điều tra10; việc giải 

quyết tố giác, tin báo tội phạm còn vi phạm về trình tự, thủ tục trong quá trình 

giải quyết nguồn tin11. 

- Công tác giam giữ còn một số vi phạm quy định về chế độ cho người bị 

tạm giữ, tạm giam12; công tác phối hợp quản lý, theo dõi người chấp hành án 

treo, cải tạo không giam giữ ở cơ sở chưa chặt chẽ13. 

- Việc lập hồ sơ vụ án còn nhiều hồ sơ chưa khoa học, chưa theo trình tự 

thời gian theo quy định. Một số quyết định khởi tố bị can còn để trống thông tin 

về tiền án, tiền sự; nhiều biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai bị can, biên 

bản tự khai của bị can thiếu chữ ký xác nhận của Điều tra viên, không ghi giờ, 

ngày, tháng, năm lập và kết thúc biên bản, không ghi rõ họ tên, chức vụ người 

ghi lời khai, không gạch chéo phần giấy trắng còn lại khi hết nội dung theo quy 

định14. Công tác tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa, răn đe và đấu tranh tố 

giác tội phạm của cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở còn hạn 

chế.  

                                                
8 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. 
9 Theo đánh giá về tình hình tội phạm tại Báo cáo số 550/BC-VKS ngày 09/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh. 
10 Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố tại Báo 

cáo số 550/BC-VKS ngày 09/11/2022. 
11 Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tại Báo 

cáo số 550/BC-VKS ngày 09/11/2022. 
12 Theo đánh giá tại Báo cáo số 550/BC-VKS ngày 09/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: 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… 
13 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. 
14 Báo cáo số báo cáo kết quả giám sát số 37/BC-BPC ngày 21/10/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết 

quả giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp. 
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II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM NĂM 2023 

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

vụ năm 2023 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội 

dung sau: 

1. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức giáo dục, 

phổ biến pháp luật về hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn.  

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ 

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn sâu về công tác XLVPHC cho đội 

ngũ cán bộ quản lý và người trực tiếp làm công tác XLVPHC. Tăng cường kiểm 

tra công tác XLVPHC trên các lĩnh vực; kiểm tra việc thi hành các quyết định 

xử lý, xử phạt vi phạm hành chính. 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.  

3. Chú trọng nâng cao công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa 

nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, giao 

dịch trái quy định trên không gian mạng, hoạt động băng nhóm, bảo kê… với 

mục tiêu kéo giảm các loại tội phạm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 

các vụ án điểm, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tham nhũng tỉnh theo dõi, chỉ đạo.  

4. 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”. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 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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