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BÁO CÁO THẨM TRA 
Tình hình thực thi pháp luật và quốc phòng, an ninh 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 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 

 Qua thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Ban Pháp chế nhận thấy: Năm 

2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, hoạt động quản lý điều hành của 

UBND huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

việc triển khai, tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

chính trị, QP - AN tiếp tục được giữ vững, kinh tế - xã hội ổn định và có bước 

phát triển. 

 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  năm 2018, Công an huyện phát hiện 08 vụ, 09 đối tượng phạm pháp 

hình sự (so với cùng kỳ giảm 04 vụ, chiếm 33,3%). Trong đó có 03 vụ, 03 đối 

tượng trộm cắp tài sản; 01 vụ, 01 đối tượng giết người; 01 vụ, 01 đối tượng vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; 02 vụ, 02 đối 

tượng cố ý gây thương tích; 01 vụ, 02 đối tượng Cưỡng đoạt tài sản. 

 Trong năm phát hiện 51 vụ, 113 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã 

hội và ra Quyết định xử phạt 112 đối tượng với tổng số tiền 156.400.000đ. 
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 Về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, có 07 vụ, 09 đối tượng vi phạm 

pháp luật về ma túy (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2017). Cụ thể 04 vụ, 06 đối 

tượng Mua bán trái phép chất ma túy; 03 vụ, 03 đối tượng Tàng trữ trái phép chất 

ma túy. Thu giữ 2,2165gr chất ma túy có thành phần methamphetamine. Ra quyết 

định xử phạt hành chính 14 vụ, 28 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 

túy với tổng số tiền 28.000.000đ. 

 Công tác điều tra, xử lý tội phạm: Trong năm 2018, tổng số án thụ lý là 20 

vụ, 28 đối tượng (năm 2017 chuyển qua 05 vụ, 10 đối tượng; khởi tố mới 15 vụ, 

18 đối tượng). Kết quả xử lý, chuyển phòng PC45, Công an tỉnh xử lý theo thẩm 

quyền 01 vụ, 01 bị can; chuyển VKS nhân dân huyện đề nghị truy tố 14 vụ, 21 bị 

can; đang tiếp tục điều tra 05 vụ, 06 bị can; hiện nhà tạm giữ đang tạm giam 10 

can phạm nhân. 

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

01 xe mô tô (giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2017). 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 793 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, 

tạm giữ 147 mô tô, 14 xe ô tô và ra quyết định xử phạt 793 trường hợp với tổng 

số tiền là 474.775.000đ (tăng 199 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017). 

 Công an huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Côn 

Đảo và các lực lượng liên quan tiến hành cứu hộ, cứu nạn trên biển 17 vụ, cứu 

sống 27 người. 

 Công tác xử lý vi phạm hành chính, qua kiểm tra phát hiện xử lý 33 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 14.900.000đ. 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan 

tâm và duy trì thường xuyên; công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định pháp luật, tổ chức đối thoại với 

người khiếu nại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Trong  năm 

2018, đã tiếp và hướng dẫn 264 lượt công dân gồm 398 người; nhận và giải quyết 

164 đơn thư ( 31 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo và 117 đơn kiến nghị, yêu cầu, 

phản ánh). Kết quả: đã giải quyết 123 đơn thư (có 27 đơn khiếu nại, 15 đơn tố 

cáo, 81 đơn yêu cầu, kiến nghị), chuyển qua kỳ sau 41 đơn thư (khiếu nại 04 đơn, 

tố cáo 01 đơn, kiến nghị 36 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. 

 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: Thực hiện Thông báo 410-TB/HU, ngày 31/3/2018 của Thường trực 

Huyện ủy về nội dung liên quan đến xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, xây dựng; 

Thông báo 451-TB/HU, ngày 2/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vấn đề 

đất đai. Qua rà soát, thống kê có 54 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, 
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xây dựng trong thời gian trước đây. UBND huyện đã tiến hành xử lý, kết quả có 

11 trường hợp tự khắc phục hậu quả, 05 trường hợp ban hành kế hoạch cưỡng 

chế, 28 trường hợp ban hành văn bản yêu cầu khắc phục hậu quả và 10 trường 

hợp đang rà soát lập kế hoạch cưỡng chế. Thực hiện hiệu quả mục tiêu đột phá 

“Tăng cường hiệu quả, tập trung xử lý khắc phục hậu quả 100% các trường hợp 

vi phạm xảy ra về lĩnh vực đất đai, xây dựng phát sinh mới tronh năm 2018”. 

Tổng số trường hợp vi phạm trong năm 2018 là 14 trường hợp. Trong đó 05 

trường hợp đã khắc phục, 02 trường hợp đã lập thủ tục đề nghị cưỡng chế, 02 

trường hợp đã khắc phục một phần và 05 trường hợp chưa khắc phục. 

 Công tác cải cách hành chính huyện luôn được quan tâm, nên có nhiều 

chuyển biến tích cực như: triển khai đồng bộ việc sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số trong phát hành văn bản; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản eOffice sang 

phần mềm eGovernment; hoàn thiện phần mềm thực hiện Dịch vụ hành chính 

công. Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định, nhưng 

qua hoạt động giám sát, thẩm tra Ban nhận thấy thủ tục hành chính tại lĩnh vực 

đất đai giải quyết còn trễ hẹn so với thời gian quy định. 

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

* Tồn tại 

 Trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện được ổn định, tuy nhiên về tội phạm ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao (07 vụ/15 

vụ phạm pháp hình sự  chiếm 46,7%), tình trạng người sử dụng ma túy có chiều 

hướng tăng so với cùng kỳ 2017 (tăng 03 đối tượng); số vụ tai nạn giao thông trên 

địa bàn giảm (giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2017), 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. Việc lấn chiếm vỉa hè buôn 

bán, xả rác bừa bãi xung quanh khu vực chợ tạm chưa khắc phục được, làm mất 

mỹ quan đô thị Côn Đảo. Công tác phòng cháy chữa cháy cần tiếp tục tăng 

cường, kiểm soát; số đơn thư khiếu nại, 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  năm 2018 có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. 

 * Nhận định, đề xuất, kiến nghị: 

  Trong năm 2019, tình hình đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân trên 

địa bàn sẽ có chiều hướng tăng cao. Do tình hình quản lý về lĩnh vực đất đai, xây 

dựng còn lỏng lẽo, thiếu chặt chẽ, việc xử lý các trường vi phạm chưa dứt điểm 

ngay từ ban đầu, nhiều hồ sơ khiếu nại theo thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện nhưng không giải quyết, xử lý đứt điểm; giá đất trên địa bàn ngày càng 

tăng cao, dẫn đến việc tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị về lĩnh vực đất đai ngày 

càng phức tạp.  

Trước tình hình trên, Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo 

trong thời gian tới như sau: 
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- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, 

xây dựng; chú trọng giải quyết dứt điểm các tồn tại về 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 trong thời gian tới. 

 - Đẩy mạnh hiệu quả các biện pháp xử lý việc lấn, chiếm vỉa hè, lòng lề 

đường một cách quyết liệt hơn, nhằm lặp lại trật tự mỹ quan đô thị Côn Đảo. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội, nhất là tội phạm về ma túy. Đây là tệ nạn xã hội nguy hiểm, ảnh hưởng đến 

sức khỏe và tình hình TTATXH trên địa bàn, để lại những hậu quả nặng nề cho 

xã hội. 

- 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…; 

 - 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; 

 - Duy trì lịch tiếp công dân và người có trách nhiệm tiếp công dân theo quy 

định của pháp luật; tập trung giải quyết kịp thời và dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở. 

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

HUYỆN 

 Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo công tác của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2018. 

 Trong năm 2018, án hình sự xảy ra 19 vụ/ 27 bị can, trong đó án cũ 04 vụ/ 

09 bị can, án mới 15 vụ/ 18 bị can. Kết thúc điều tra 17 vụ/25 bị can, còn tồn 02 

vụ/02 bị can. VKSND huyện thụ lý truy tố 17 vụ/25 bị can, đã truy tố 14 vụ/ 22 bị 

can, tồn 03 vụ/03 bị can. Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình 

sự, tổng số 16 vụ/32 bị cáo, đã xét xử 15 vụ/ 31 bị cáo, tồn 01 vụ/01 bị cáo. 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 16 vụ; trong đó số cũ 01 vụ, 

số mới 15 vụ, đã giải quyết 06 vụ, tồn 10 vụ, hôn nhân gia đình tổng số 37 vụ, đã 

giải quyết 33 vụ, tồn 04 vụ. Về kinh doanh thương mại tổng số 05 vụ, đã giải 

quyết 01 vụ, chuyển đi nới khác 01 vụ, tồn 03 vụ. Kiểm sát việc tiếp nhận giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tổng số tin báo thụ lý là 27 tin, đã giải quyết 

27 tin. Kiểm sát tạm giữ 09 đối tượng, Kiểm sát tạm giam 24 bị cáo, thực hiện 

Kiểm sát Nhà tạm giữ 04 lượt. Kiểm sát việc thi hành án dân sự  tổng số có 83 

việc, đã thi hành xong 79 việc, chuyển kỳ sau 04việc; về tiền tổng số tiền phải thi 

hành 1.050.421.000đ; số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 

796.444.000đ; số tiền chuyển kỳ sau 253.977.000đ. 
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 Nhìn chung tình hình giải quyết án kiểm sát điều tra đảm bảo chất lượng và 

truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời gian quy định, không có trường hợp nào 

quá hạn luật định và trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng. 

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. 

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án  

dân sự được tăng cường, đảm bảo tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ, không để 

xảy ra quá hạn trong giam giữ.  

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

 Trong năm 2018, tổng số vụ việc đã thụ lý 78 vụ, giải quyết 64 vụ, còn lại 

14 vụ việc. Trong đó, án hình sự tổng thụ lý 16 vụ/ 32 bị cáo, đã giải quyết xong; 

tổng số Án dân sự  thụ lý 61 vụ việc (trong đó gồm án dân sự, hôn nhân gia đình, 

lao động và kinh doanh thương mại), đã giải quyết 47 vụ việc, còn lại 14 vụ việc; 

án hành chính 01 vụ đã 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.  

Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo của Tòa án và nhận thấy, trong năm 

2018 công tác Thi hành án phạt tù của Tòa án được thực hiện nghiêm túc, đúng 

các quy định của luật tố tụng hình sự, các bản án hình sự có hiệu lực được thi 

hành kịp thời đúng theo quy định của Pháp luật. 

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 ở những nơi tập trung đông người (ví dụ như Chợ) đối với các vụ 

án được dư luận xã hội quan tâm (nhất là đối với các vụ án Ma túy). 

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

HUYỆN 

Trong 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 83 việc; số việc cũ năm 2017 chuyển sang 04 việc; 

số thụ lý mới là 79 việc. Tổng số việc phải thi hành 83 việc; số việc có điều kiện 

thi hành 83 việc. Kết quả giải quyết, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi 

hành xong 79 việc, đạt tỷ lệ 95,1%. Số việc chuyển sang kỳ sau là 04 việc. 

Kết quả thi hành án về tiền và giá trị: Tổng số tiền thụ lý 1.050.421.000đ; 

số tiền năm 2017 chuyển sang 508.031.000đ; số tiền thụ lý mới 542.390.000đ. 

Tổng số tiền phải thi hành 1.050.421.000đ, 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 
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giải quyết, trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 796.444.000đ, đạt 

tỷ lệ 75,8%. Số tiền chuyển sang kỳ sau 253.947.000đ.  

Ban Pháp chế thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện. Ban pháp chế đề nghị Chi cục Thi hành án dân tiếp tục 

phát huy những thành tích đạt được 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.                                          

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 


		2018-12-14T14:20:36+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-12-14T14:20:48+0700
	Việt Nam
	Châu Vũ
	Châu Vũ<vuc@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




