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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 năm 2021; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 
 

(Lĩnh vực Pháp chế) 

 

Kính gửi:  
 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo 

cáo số 393/BC-UBND ngày 03/12/2021 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 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: 

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh năm 2021 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đánh giá về những kết quả 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như báo cáo của UBND 

tỉnh. Các nhận định, đánh giá bám sát Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và sát với tình hình thực tế hiện nay.  

- Báo cáo của UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

trong chỉ đạo, điều hành. Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh, 

đồng thời nhận thấy còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là: 

(1) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình trạng tuyên truyền đạo 

trái pháp luật, di cư tự do, xuất cảnh trái phép... còn tiểm ẩn những nhân tố phức tạp. 

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy ngày càng tinh vi và manh động hơn. 

(2) Một bộ phận người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhất là 

lao động phổ thông; nhiều lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp ở ngoài tỉnh đã nghỉ việc và trở về địa 

phương không còn việc làm, không có thu nhập ổn định, đời sống kinh tế khó khăn, 

tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 
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(3) Công tác quản lý thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng 

đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù tại một số địa phương chưa thực sự 

được quan tâm; công tác cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình và cộng 

đồng còn nhiều bất cập, vận động cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hiệu 

quả còn thấp.  

(4) Tình hình xả thải vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn 

tỉnh có nơi còn diễn biến phức tạp. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường của UBND cấp xã chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, hiệu quả chưa 

cao; Công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản còn hạn chế, tình trạng vi 

phạm trong khai thác vật liệu xây dựng vẫn còn xảy ra. 

 (5) Tiến độ triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất còn chậm.  

(6) Một số hoạt động quản lý nhà nước về công tác tư pháp có mặt hiệu quả 

chưa cao, năng lực trình độ của một số cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, hộ 

tịch cấp xã còn hạn chế. 

 (7) Hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, 

giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị còn hạn 

chế. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra thanh tra trong việc thực hiện Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả.  

II. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2022 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các 

nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. 

Đồng thời, Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan 

tâm thực hiện một số giải pháp sau: 

(1) Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tăng cường chủ động nắm chắc 

tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, nội bộ; duy trì, thực hiện nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực 

lượng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động ứng phó 

mọi tình huống có thể xảy ra. Quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo 

an ninh trật tự, trong đó tập trung các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm. 

(2) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền tổ chức quán triệt thực 

hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định trong Luật Thi hành án hình sự và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác quản lý, nắm tình hình, theo dõi, giáo 

dục người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương cư trú.  

(3) Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; quản lý bảo vệ môi 

trường, bảo vệ rừng; kiểm tra, rà soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi có liên quan 

đến khai thác khoáng sản trái phép, cơ sở gây ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh và 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục những hạn chế trong công tác 

quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh triển khai việc giao đất, giao 

rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân trên 

địa bàn tỉnh.  
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(4) Tiếp tục Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư 

pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp 

luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong việc thực hiện thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.  

 III. 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 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 đảm bảo 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 393/BC-UBND, ngày 03/12/2021 

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  năm 2022. 

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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