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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 
 

(Lĩnh vực Pháp chế) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh thẩm tra Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu báo cáo, 

Dự thảo Nghị quyết; trên cơ sở khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện chính 

sách pháp luật về lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của UBND 

tỉnh về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại; công tác tư pháp; công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền; 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các 

mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn 

tỉnh; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt tuyên truyền lập “Nhà nước 

riêng”, kiềm chế từng bước đẩy lùi hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn; 

Tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 85%; những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh 

trật tự cơ bản được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời 

không để bị động, bất ngờ; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và liên tục mở 

các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, xác lập và phá án thành công 

nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy; chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ, mốc giới, tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường 

mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; kịp thời giải quyết các vấn đề 

liên quan đến việc xây dựng hàng rào biên giới Việt - Trung. 

Tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào, Trung Quốc 

trong công tác quản lý biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức 
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triển khai Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; Tiếp tục chỉ đạo và thực 

hiện các thủ tục đề nghị nâng cấp lối mở A Pa Chải (Điện Biên) - Long phú 

(Vân Nam) lên cửa khẩu song phương.   

 Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

kiến nghị, phản ánh được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác 

thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. Đã triển 

khai thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, qua đó đã 

phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước. 

 Tích cực chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục quan tâm xây dựng chính 

quyền điện tử, hiện đã cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến 

mức độ 4, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia đạt 100% tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức khi giải quyết công việc. Chỉ 

đạo hoàn thành việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó các 

sở ngành tỉnh và tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 bảo 

đảm nghiêm túc, khách quan, công khai, an toàn.  

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

Một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, 

như: tội phạm về ma túy1, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế2; Tội phạm và 

vi phạm pháp luật về môi trường3. 

Tiến độ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai 

còn chậm. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư có nơi việc xử lý chưa bảo 

đảm thời gian theo quy định4; việc phát hiện vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu 

tham nhũng qua hoạt động thanh tra, tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế, việc phát 

hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua đơn tố cáo hoặc khi có cơ quan chức năng 

thực hiện điều tra mới phát hiện5.  

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ 

môi trường còn có hạn chế nhất định; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 

các Sở, ngành và các địa phương. 

 3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp UBND 

tỉnh đã đề ra trong báo cáo. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm tập trung 

một số nhiệm vụ sau: 

                                                 
1 Đã phát hiện, bắt giữ 580 vụ (tăng 14,17%  so với cùng kỳ).  
2 Đã phát hiện 280 vụ (tăng 10,23% so với cùng kỳ). 
3 Hành vi phá rừng trái pháp luật xảy ra 170 vụ thiệt hại 40,58 ha rừng (tăng 86 vụ so với cùng kỳ), phát hiện, xử 

lý 238 vụ vi phạm pháp luật về môi trương (tăng 36% so với cùng kỳ). 
4 TT HĐND tỉnh đã ban hành 01 văn bản đôn đốc về thời hạn xử lý đơn (UBND huyện Tuần giáo, Thành phố 

Điện Biên phủ, Sở Tài nguyên - Môi trường). 
5 số vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021. 



 

 

3 
- Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tăng cường chủ động nắm chắc 

tình hình địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; 

tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giải 

quyết kịp thời những phát sinh trên tuyến biên giới, tuyên truyền đạo trái pháp 

luật, tội phạm hình sự, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường.  

- Tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, tập trung 

nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, 

đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết. Thường xuyên kiểm tra 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện 

pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.  

- Tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát 

hiện, xử lý, kiến nghị xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn 

phù hợp, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức thực 

hiện, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả 

công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PaPi, Sipas trên địa bàn tỉnh.  

 II. Dự thảo nghị quyết 

1. Việc ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 là 

đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.  

2. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí 

với nội dung dự thảo Nghị quyết.    

3. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết bảo đảm các yêu cầu về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra Báo cáo số 183/BC-UBND, ngày 30/6/2022 

và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh.  

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

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- TT UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh (TH); 

- Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

                    

                     Lò Thị Bích 
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