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BÁO CÁO  

Thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật    

năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp 

thứ mười hai HĐND tỉnh; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với 

thẩm tra Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về kết quả 

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

nhiệm vụ năm 2023. Ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức 

họp thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, như sau:  

1. Về kết quả đạt được 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả của UBND tỉnh trong 

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2022, UBND tỉnh 

đã ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống ma túy; mua bán người; phòng, chống vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực tài nguyên và chỉ đạo mở các đợt đấu tranh, trấn áp tội phạm; duy 

trì 40 mô hình tiêu biểu và nhân rộng ra 555 mô hình trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về an ninh trật tự, đưa ra 10 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, 

01 xã đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; duy trì 

32/106 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Công tác đấu tranh, khởi tố, 

điều tra tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý nghiêm, triệt 

phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, đường dây mua bán vận 

chuyển ma túy với số lượng lớn; tội phạm về trật tự xã hội được điều tra, làm rõ 

144/156 vụ đạt 92,3%; tội phạm về ma túy phát hiện, bắt 491 vụ/603 đối tượng; 

tội phạm, vi phạm về kinh tế phát hiện, xử lý 115 vụ, trong đó đã khởi tố, điều 

tra 02 vụ/03 bị can về tội tham ô tài sản; vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, 

môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; số vụ vi phạm về quản lý kinh tế khởi 

tố tăng 110% so với cùng kỳ; số vụ vi phạm về môi trường khởi tố tăng 66,7% 

so với cùng kỳ; bắt 32 đối tượng truy nã; tình hình tai nạn giao thông giảm 03 

tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương góp phần quan trọng hoàn 

thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm.   



2 
 

2. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật có thời điểm hiệu quả chưa cao; tội phạm xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe tăng về số vụ; tình hình tội phạm là trẻ vị thành niên có 

biểu hiện diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp ngày càng 

tinh vi; công tác quản lý, giám sát đối với một số bị can, bị cáo áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra hoặc chờ xét xử 

của chính quyền, công an xã một số nơi còn hạn chế dẫn đến một số đối tượng 

bỏ trốn hoặc phạm tội mới; công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra còn xảy ra một 

số vi phạm Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu khắc phục1; Viện kiểm sát trả hồ 

sơ điều tra bổ sung 08 vụ/19 bị can; công tác phối hợp của một số ngành trong 

việc xác định tình trạng người nghiện chất ma túy để lập hồ sơ quản lý có thời 

điểm chưa chặt chẽ; cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc của tỉnh còn hạn chế về 

điều kiện vật chất, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành ở một số địa phương trong công tác quản lý tài nguyên 

khoáng sản, đất đai còn hạn chế, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép 

(vàng) còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn; tội phạm trên không gian mạng 

còn diễn biến phức tạp, khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. 

3. Ban Pháp chế kiến nghị  

- HĐND, Thường trực HĐND các cấp tăng cường hơn nữa công tác 

giám sát đối với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương; 

giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp về công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; giám sát hiệu quả công tác tuyên truyền, triển 

khai thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2023 và giai 

đoạn 2021-2025. 

- UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng trong 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động phát 

hiện, phòng ngừa, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt 

động quản lý, điều hành, không để phát sinh vi phạm hoặc để tội phạm lợi dụng 

hoạt động; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để 

triển khai hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; thực 

                                                           
1 12 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; 14 kiến nghị yêu cầu khắc 

phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam. (trang 7 Báo cáo 391/BC-VKS ngày 16/11/2022 của VKSND 

tỉnh). 
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hiện đúng quy định về lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa. 

- Công an tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

trên địa bàn, nhất là bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn; chủ động phối hợp với 

các cấp, các ngành liên quan triển khai lực lượng tập trung giải quyết kịp thời 

tình hình phức tạp về trật tự xã hội tại địa phương; duy trì công tác phối hợp 

với các cơ sở giáo dục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống 

bạo lực học đường, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người dân về 

chấp hành các quy định Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa khi 

tham gia giao thông, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn 

bán người, lừa đảo qua mạng internet..; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận 

động, truy bắt đối tượng truy nã. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải 

quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, 

công tác quản lý nhà nước về ANTT; khắc phục triệt để những vi phạm theo 

kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân.  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Pháp chế;  

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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