
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /NQ-HĐND Bạch Thông , ngày          tháng 12 năm 2022 
   

NGHỊ QUYẾT 

về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân,  Chi cục Thi hành án dân sự  

huyện Bạch Thông năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG 

KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc 

hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện 

Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự; 

Sau khi xem xét báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Chi 

cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đánh giá chung về kết quả công tác tư pháp 

Năm 2022, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai nhiều 

biện pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hạn chế sự gia tăng tội 

phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết các tranh chấp dân sự; cơ bản thực 

hiện đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và xử lý vi phạm hành chính tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng nâng cao, tạo sự 

chuyển biến tích cực theo tinh thần của Hiến pháp về thực hiện quyền tư pháp, tôn 

trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.  

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều diễn 

biến phức tạp, một số loại tội phạm xảy ra có tính chất tinh vi, phức tạp hơn; các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng còn xảy ra; công tác điều tra, truy tố, 

xét xử và thi hành án còn một số hạn chế nhất định. Công tác phối hợp giải quyết 

vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử có lúc còn chưa chặt chẽ. Một số mặt 
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trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và công tác thi hành án dân sự 

còn hạn chế. 

Điều 2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 

1. Đối với UBND huyện 

Chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, 

tội phạm vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, hủy hoại 

rừng, tội phạm xâm hại nhân thân, xâm phạm quyền sở hữu, tội phạm về ma túy, 

tội phạm xâm hại trẻ em… Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng hiệu quả các 

biện pháp phòng ngừa. Giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số 

người bị thương. Tích cực ngăn chặn các vi phạm về quản lý đất đai, ô nhiễm môi 

trường, trật tự xây dựng, vi phạm an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội. Thực hiện có 

hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm. 

2. Đối với Công an huyện 

Chỉ đạo cơ quan điều tra bảo đảm tỷ lệ tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%, Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố đạt trên 95%. 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải 

được khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu tỷ lệ 

điều tra, khám phá chung đạt từ 85% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 

trọng đạt trên 95%; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phấn đấu giảm tai nạn giao 

thông trên cả ba tiêu chí; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, tạm 

giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự. 

3. Viện Kiểm sát nhân dân: 

- Tăng cường thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp thực hiện tốt chức năng 

thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội 

phạm, đảm bảo các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được tuân thủ 

theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng phát hiện vi phạm, thiếu sót của cơ 

quan tư pháp để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, bảo đảm các kiến nghị 

phải có căn cứ đúng pháp luật, được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt tỷ 

lệ trên 90%.  

- Chủ trì thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Công 

an, Viện kiểm sát, Tòa án và Thi hành án dân sự. Kịp thời giải quyết các vướng 

mắc phát sinh. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ giải quyết 

án của Viện kiểm sát đạt từ 95% trở lên.  

4. Tòa án nhân dân huyện: Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện 

tốt việc bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa theo quy định; đẩy nhanh tiến độ và nâng 

cao chất lượng giải quyết các loại án theo quy định của pháp luật, xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đạt 100%; kiểm 
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tra bản án, quyết định đã có hiệu lực 100%, ra quyết định thi hành án hình sự đối 

với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; không có án để quá hạn luật 

định; không để xảy ra việc kết án oan, người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. 

100% các bản án, quyết định của Tòa án được công khai trên Cổng thông tin điện 

tử của Tòa án. Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa 

do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. 

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Đẩy mạnh việc thực hiện các biện 

pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; đảm bảo chính xác, đúng 

pháp luật trong xác minh, phân loại chính xác số việc, số tiền có điều kiện và chưa 

có điều kiện thi hành; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường 

hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành; tổ chức thi hành dứt điểm 

những vụ, việc có điều kiện thi hành. Phấn đấu nâng cao chất lượng giải quyết thi 

hành án, tỷ lệ giải quyết xong về số việc trên số có điều kiện đạt từ 88% trở lên. 

Giải quyết xong về tiền trên số có điều kiện đạt từ 43% trở lên. Ra quyết định thi 

hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu 

lực theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân 

huyện kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2023. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy và điện tử:  

- Công an huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

Gửi bản điện tử: 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban TT Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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