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HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO 

BAN PHÁP CHẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

 

 
Số  05 /BC-BPC Côn Đảo, ngày 28 tháng 6 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và quốc phòng, an ninh   

6 tháng đầu năm 2018 

 

 

 - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 - Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.  

 Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường 

trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo 

của UBND huyện; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân; báo cáo công tác của 

Viện Kiểm sát nhân dân; báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình 

hình chấp hành pháp luật, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. 

 Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo và tiến hành thẩm tra, giám sát, trao đổi, 

làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban Pháp chế HĐND huyện nhất 

trí báo cáo như sau: 

 I. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN 

 Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về những 

kết quả đạt được trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực an ninh - quốc phòng nói 

riêng trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình trật tự an toàn xã hội có chiều 

hướng phức tạp, từ khi có tàu Superdong chạy tuyến Trần Đề - sóc Trăng lượng 

khách tham quan, du lịch ra Côn Đảo tăng đột biến. Dưới sự lãnh đạo của Huyện 

ủy, công tác điều hành của UBND huyện có những chuyển biến tích cực, Công an 

huyện thường xuyên nắm tình hình, triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ nên 

tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 

 Các lực lượng vũ trang duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, bảo vệ an toàn các điểm trọng yếu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính 

trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân; 

duy trì lực lượng dân quân phối hợp với dân phòng tuần tra đêm tại các khu dân 

cư; Công tác PCCC luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện phát hiện 08 vụ, 10 đối tượng 

phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ giảm 08 vụ, chiếm 57.14%). Trong đó có 01 
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vụ, 01 đối tượng trộm cắp tài sản; 02 vụ, 02 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 

chất ma túy; 03 vụ, 03 đối tượng cố ý gây thương tích. 

 Về xử lý hành chính 11 vụ, 13 đối tượng đánh nhau; 04 vụ, 24 đối tượng 

đánh bạc; 04 vụ, 04 đối tượng xâm hại sức khỏe người khác; 11 vụ, 23 đối tượng 

Sử dụng trái phép chất ma túy; 01 vụ, 01 đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma 

túy; 01 vụ, 01 đối tượng Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 68 đối tượng với tổng số tiền là 108.700.000đ.  

 Về tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, hư hỏng 

01 xe mô tô. Va chạm giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ, làm bị thương 02 người. 

Qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, lập biên bản 449 trường hợp vi phạm 

trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 79 mô tô, 10 xe ô tô và ra quyết định 

xử phạt 449 trường hợp với tổng số tiền là 255.140.000đ. 

 Công tác xử lý vi phạm hành chính, qua kiểm tra phát hiện xử lý 29 trường 

hợp “không thực hiện đúng quy định về đăng ký lưu trú”; 04 trường hợp “thả 

rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng”. Ra quyết định xử 

phạt các trường hợp trên với số tiền là 13.900.000đ. 

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu 

năm 2018, đã tiếp và hướng dẫn 200 lượt công dân gồm 220 người; nhận và giải 

quyết 110 đơn thư ( 22 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo và 78 đơn kiến nghị, yêu 

cầu). Kết quả: đã giải quyết 58/110 đơn thư (có 05 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 

46 đơn yêu cầu, kiến nghị), chuyển qua kỳ sau 52 đơn thư (khiếu nại 17 đơn, tố 

cáo 03 đơn, kiến nghị 32 đơn). Phần lớn nội dung đơn thư liên quan về lĩnh vực 

đất đai như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất 

đai; kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, còn có 44 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện trong lĩnh 

vực đất đai, xây dựng. Các ý kiến đã được các cơ quan chức năng giải trình từng 

trường hợp, nhưng qua giám sát còn một số trường hợp giải trình còn chung 

chung, chưa mang tính thuyết phục và giải quyết cũng chưa dứt điểm. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng của các tổ chức, cá 

nhân và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện: Theo Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện có 

110 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Riêng 6 tháng đầu năm 

2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/6/2018), UBND huyện đã ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 11 trường hợp; xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 08 trường hợp; đã nộp phạt 13 trường 

hợp. 

 Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí 

với đánh giá của UBND huyện, 6 tháng qua, UBND huyện đã có nhiều cố gắng 

trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND 

huyện với Tổ chức chính trị và các đoàn thể trong việc giải quyết những vấn đề 

bức xúc trong nhân dân trên địa bàn; công tác xây dựng chính quyền địa phương: 
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UBND huyện luôn quan tâm và thường xuyên theo dõi công tác cải cách hành 

chính; ngay từ đầu năm đã triển khai công tác Cải cách hành chính đến các cơ 

quan, đơn vị; đưa tiêu chí cải cách hành chính vào mục đánh giá, xếp loại Cán bộ, 

công chức cuối năm. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành và việc Cải cách hành 

chính vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên 

môn chưa chặt chẽ; chế độ báo cáo chưa kịp thời; công tác giải quyết vi phạm 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn thụ động, chưa kiên quyết, nên còn nhiều 

trường hợp vi phạm kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Ban Pháp chế nhận thấy: 

* Tồn tại 

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn huyện được ổn định, tình hình về tội phạm ma túy giảm, nhưng tình trạng 

người sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ 2017; tình hình trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn các 

loại xe taxi, xe tải chay nhanh, vượt ẩu; tình trạng các phương tiện xe taxi, xe 

điện, xe mô tô đậu lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn tiếp diễn. Ý thức tham gia 

giao thông của người dân chưa cao, mới có 6 tháng đầu năm đã ra Quyết định xử 

phạt 449 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng 121 

trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Công tác phòng cháy chữa cháy cần tiếp 

tục tăng cường, kiểm soát; số đơn thư khiếu, tố cáo, phản ánh tăng so với cùng 

kỳ, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân còn chậm; việc khắc 

phục tồn tại trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và xử lý vi phạm đất đai, xây dựng 

trong 6 tháng đầu năm 2018 chưa  có nhiều chuyển biến tích cực. 

 * Đề xuất, kiến nghị 

 Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới như sau: 

 - Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực đất đai, 

xây dựng; có biện pháp giải quyết triệt để các vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai, xây dựng xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2018; 

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho công dân về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, luật đất đai, xây dựng, 

Luật an toàn giao thông đường bộ và đường thủy…; 

- Về an toàn giao thông: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban an toàn giao 

thông huyện. 

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng lấn, 

chiếm lòng lề đường để buôn bán và làm nơi đậu xe trên địa bàn huyện. Đặc biệt 

tuyến đường Võ Thị Sáu, tuyến đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường song hành, 

tuyến đường Nguyễn An Ninh, đường Tôn Đức Thắng và một số tuyến đường 

khác; 

 + Tiếp tục thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các 

vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là xe mô tô chở ba không đội mũ 

bảo hiểm, xe phóng nhanh, vượt ẩu; 
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 - Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa 

cháy; 

 - Tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân;  

 - Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động để nâng cao trách nhiệm của các chủ hộ kinh doanh dịch 

vụ cho thuê xe gắn máy phải thực hiện đúng pháp luật, người thuê xe gắn máy 

phải có giấy phép lái xe; 

 - Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật của huyện, sớm tổ chức tuyên truyền một cách hiệu quả, thiết thực 

về nội dung của Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, nhằm tăng cường nhận thức 

của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, nhất là đối với 

rùa biển. 

II. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

HUYỆN 

Ban Pháp chế đã thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực 

hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành 

chính, kinh doanh, thương mại, lao động; công tác kiểm sát thi hành án dân sự và 

kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư 

pháp. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, án hình sự xảy ra 11 vụ/ 18 bị can, trong đó 

án cũ 03 vụ/ 08 bị can, án mới 08 vụ/ 10 bị can. Kết thúc điều tra 06 vụ/11 bị can, 

còn tồn 05 vụ/07 bị can. VKSND huyện thụ lý truy tố 07 vụ/12 bị can, đã truy tố 

07 vụ/ 12 bị can. Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, tổng 

số 07 vụ/12 bị can, đã xét xử 04 vụ/ 09 bị cáo, tồn 03 vụ/03 bị can. Kiểm sát thi 

hành án hình sự, đã tiến hành kiểm sát các quyết định thi hành án phạt tù giam. 

Đảm bảo 100% bị án được thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát 

việc giải quyết các vụ việc dân sự: tổng số 10 vụ; trong đó số cũ 01 vụ, số mới 09 

vụ, đã giải quyết 03 vụ, tồn 07 vụ, hôn nhân gia đình tổng số 23 vụ, đã giải quyết 

16 vụ, tồn 07 vụ. Về kinh doanh thương mại tổng số 03 vụ, hiện đang giải quyết. 

Kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tổng số tin báo 

thụ lý là 17 tin, đã giải quyết 17 tin. Kiểm sát tạm giữ 07 đối tượng, Kiểm sát tạm 

giam 12 bị cáo, thực hiện Kiểm sát Nhà tạm giữ 02 lượt. Kiểm sát việc thi hành 

án dân sự  tổng số có 47 việc, đã thi hành xong 36 việc, chuyển kỳ sau 11việc; về 

tiền tổng số tiền phải thi hành 967.068.000đ; số tiền có điều kiện thi hành, đã thi 

hành xong 232.932.000đ; số tiền chuyển kỳ sau 734.136.000đ. 

 Ban pháp chế nhất trí với báo cáo 6 tháng đầu năm của VKSND huyện và 

thống nhất đánh giá như sau: Nhìn chung công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân có những chuyển 

biến tích cực, đã có sự phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải 

quyết một số vụ án xảy ra trên địa bàn huyện. 
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Về công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND huyện đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia 

đình, kinh doanh, lao động, kiểm sát thi hành án. 

 III. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

 Tổng số vụ việc đã thụ lý 44 vụ, giải quyết 27 vụ, còn lại 17 vụ việc. Trong 

đó, án hình sự tổng thụ lý 07 vụ/ 12 bị cáo, đã giải quyết 04 vụ/ 09 bị cáo, còn tồn 

03 vụ/ 03 bị cáo; Án dân sự tổng thụ lý 10 vụ việc, đã giải quyết 06 vụ, còn lại 04 

vụ việc; án hôn nhân và gia đình 23 vụ việc, đã giải quyết 16 vụ việc, còn lại 07 

vụ việc; án kinh doanh thương mại 03 vụ, đã giải quyết 01 vụ; án hành chính 01 

vụ chưa giải quyết. Việc xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án của Tòa án huyện 

tuân thủ pháp luật. Công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân 

gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và việc tổ chức đối thoại trong giải 

quyết các vụ án hành chính được thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm Tòa án 

nhân dân huyện đã thụ lý giải quyết 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. 

Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo của Tòa án và nhận thấy, 6 tháng qua  

Tòa án đã có nhiều cố gắng trong công tác thụ lý và giải quyết các vụ án, đảm bảo 

việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Công tác Hội thẩm 

nhân dân được quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm 

nhân dân dự các lớp tập huấn, nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử. 

 Để góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật đối với 

người dân. Ban Pháp chế đề nghị TAND huyện cần tăng cường hơn nữa công tác 

xét xử lưu động đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. 

 IV.THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

HUYỆN 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm của ngành, các cấp lãnh 

đạo địa phương và sự chỉ đạo kịp thời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR - VT 

và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện công tác thi hành án dân sự đạt kết quả 

như sau: Tổng số việc phải thi hành là 47 việc; số việc cũ năm 2017 chuyển sang 

04 việc; số thụ lý mới là 43 việc. Tổng số việc phải thi hành 47 việc; số việc có 

điều kiện thi hành 47 việc. Kết quả giải quyết, trong số việc có điều kiện thi hành, 

đã thi hành xong 36 việc, đạt tỷ lệ 76,6%. Số việc chuyển sang kỳ sau là 11 việc. 

Kết quả thi hành án về tiền và giá trị: Tổng số tiền thụ lý 967.068.000đ; số 

tiền năm 2017 chuyển sang 508.031.000đ; số tiền thụ lý mới 459.037.000đ. Tổng 

số tiền phải thi hành 967.068.000đ, trong đó số tiền có điều kiện thi hành 

967.068.000đ (chiếm 100%); số tiền không điều kiện thi hành là 0 đồng. Kết quả 

giải quyết, trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 232.932.000đ, đạt 

tỷ lệ 24,1%. Số tiền chuyển sang kỳ sau 734.136.000đ.  

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

cuối năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện. Tuy nhiên, tỷ lệ thi hành án 

về tiền trong 6 tháng đầu năm chưa cao.   



 

6 

 

Ban pháp chế đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự khắc phục khó khăn, 

đoàn kết nổ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ngành giao trong năm 

2018. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện, kính trình kỳ 

họp thứ Bảy, Hội đồng nhân huyện, khóa XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- TTr.HU, TTr. HĐND huyện(b/c); 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND, BTTr.UBMT huyện; 

- Các vị ĐB.HĐND huyện; 

- Lưu.    
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