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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh  

trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau, Khóa X 

  

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015; theo phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các 

Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
(VKSND), Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) và Cục Thi hành án dân sự 

(THADS) tỉnh và các báo cáo1, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp 

thứ Tám, kết quả như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở những 

tháng đầu năm; giá xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu có chiều hướng 

gia tăng; biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt,… nhưng với sự chỉ đạo, điều 

hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của người dân và cộng 

đồng doanh nghiệp nên KT-XH của tỉnh có chuyển biến tích cực2. Việc triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực thi hành pháp luật đạt nhiều kết quả quan 

trọng; tình hình ANCT ổn định; công tác huấn luyện, diễn tập thực hiện đảm bảo 

đúng quy định; an ninh chính trị, chủ quyền vùng biển được giữ vững; tiếp tục triển 
khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ gắn với dự án xây dựng Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp, quản lý căn cước công dân3. Công tác giữ 

gìn an ninh chính trị, TTATXH được tăng cường; phòng, chống cháy nổ được quan 

tâm chỉ đạo quyết liệt; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so cùng kỳ. 

Việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh linh hoạt, 

quyết liệt, bám sát các chủ trương, quy định và chỉ đạo của trên; kịp thời ban hành 

 
1 Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo số 357/BC-UBND 

ngày 14/11/2022 về công tác của UBND tỉnh Cà Mau năm 2022. Các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh: Báo cáo 

số 365/BC-UBND ngày 15/11/2022 về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 14/11/2022 về tình hình, kết quả công tác PCTN, 

tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 11/11/2022 về kết 

quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 

14/11/2022 về kết quả công tác giải quyết KNTC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
2 Nhiều chỉ tiêu KT-XH tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ (02/22 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt 

kế hoạch, điển hình như: tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh ước tăng 6,36%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 

khoảng 21.500 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch, tăng 10,1%; thu ngân sách ước đạt 5.325 tỷ đồng, vượt 16,7% dự 

toán; tổng sản lượng thủy sản tăng 2,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.300 triệu USD, vượt 13% kế hoạch, tăng 

16,5% so cùng kỳ. 
3 Đến nay tỉnh Cà Mau đã thực hiện cấp mới công cước công dân  cho 1.002.089/1.070.794 công dân đủ từ 14 tuổi 

trở lên có mặt tại địa phương, đạt 94%; đã trả 937.954 thẻ công cước công dân. 
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các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các mặt công tác, 
mang lại hiệu quả thiết thực. Thực thi pháp luật trên lĩnh vực pháp chế, trong đó có 

công tác PCTN, tiếp dân, giải quyết KNTC được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả. Công tác CCHC tiếp tục được duy trì và phát huy. Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện. 

* Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá về tình hình, kết quả và những 

khó khăn, hạn chế được UBND tỉnh đề ra trong các Báo cáo trình kỳ họp lần này. 
Qua công tác giám sát và thẩm tra, Ban Pháp chế xin lưu ý một số vấn đề sau: 

1. Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn bám sát Quy chế làm việc của UBND 
tỉnh, đảm bảo việc giải quyết công việc đúng theo chức năng, nhiệm vụ  và quy 

định pháp luật. Tuy nhiên, hiệu quả của sự bứt phá trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh của các sở, ngành tỉnh chưa 
thực sự rõ nét, còn hạn chế, nhất là ở khâu tổ chức thực thi; còn nhiều nhiệm vụ 

thực hiện chậm; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương từng lúc 

chưa chủ động trong giải quyết công việc, chưa bao quát hết công việc của cơ 

quan, đơn vị mình; chất lượng tham mưu, đề xuất ban hành một số văn bản chưa 
đạt yêu cầu, không đảm bảo về thời gian; công tác phối hợp trong tham mưu giải 

quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng 

đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. 

2. Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm về TTXH được kéo 

giảm4; hoạt động liên quan đến tín dụng đen được quản lý, kiểm soát chặt chẽ; so 
với cùng kỳ tội phạm về ma túy, về môi trường, về kinh tế và chức vụ phát hiện 

và xử lý đều ít hơn5. Trong kỳ tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra còn nhiều, chiếm 

trên 34%; tệ nạn đánh bài ăn tiền chiếm trên 42%; tội phạm giết người có chiều 
hướng gia tăng6, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng còn chiếm tỷ lệ cao; 

đối tượng thanh thiếu niên phạm tội về ma túy chiếm trên 61%, lượng ma túy thu 

giữ ngày càng nhiều7. Tình hình các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội 

hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH, đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, sai 
sự thật còn diễn biến phức tạp. 

Việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT được tăng cường, số trường 

hợp vi phạm TTATGT được phát hiện và bị xử phạt tăng trên 27% về số vụ và 

tăng trên 48% về tiền phạt8. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm TTATGT thông qua 

hệ thống camera còn thấp (chỉ chiếm 3,31%/tổng số vi phạm) do còn gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc; cấp thẻ căn cước công dân còn chậm, thời gian trả kết quả 
để kéo dài. Tình trạng tranh chấp ngư trường, gây mất ANTT trên biển, tàu cá vi 

 
4 Phát hiện, khởi tố 479 vụ, 618 bị can, so cùng kỳ giảm 54 vụ (giảm 10,13%), giảm 57 bị can (giảm 8,44%). 
5 Tội phạm ma túy khởi tố 121 vụ, 171 bị can (ít hơn 32,52% về số vụ, 22,62% về số bị can) so cùng kỳ; tội phạm 

về môi trường khởi tố 01 vụ, 02 bị can (ít hơn 66,67% về số vụ; 33,33% về số bị can); tội phạm về kinh tế khởi tố 

03 vụ, 08 bị can (ít hơn 50% về số vụ); tội phạm về chức vụ khởi tố 01 vụ, 03 bị can (ít hơn 85,71% về số vụ, 

57,14% về số bị can) so cùng kỳ. 
6 Đã khởi tố 20 vụ, 26 bị can, tăng 08 vụ, tăng 11 bị can. 
7 Thu giữ trên 371 gam heroin, 3,6 kg và 839 viên ma túy tổng hợp. 
8 Xử phạt 46.846 trường hợp, tăng 10.032 trường hợp, với số tiền 90,75 tỷ đồng, tăng 29,75 tỷ đồng. 
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phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ còn xảy ra9. Việc tiếp nhận, xử lý, chuyển 
giao tin báo, tố giác tội phạm của Công an cấp xã cho cơ quan điều tra còn chậm; 

trong công tác quản lý, giam, giữ, cải tạo và thi hành án phạt tù còn để xảy ra một 

số thiếu sót, vi phạm10. 

3. Công tác PCTN được tập trung chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích 

cực, các vụ việc tham nhũng khi phát hiện kịp thời điều tra, truy tố, xét xử. Song 

cạnh cũng còn tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn 
vị thực hiện chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu; thực hiện các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác tự kiểm tra nội bộ và công tác 

thanh tra, kiểm tra về PCTN  tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường 
xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng 

đạt thấp11. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng 

tuy được quan tâm nhưng có một số vụ xử lý, giải quyết chậm, kéo dài.  

4. Công tác CCHC được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đã đề ra 

nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được sắp xếp ngày 
càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ 

đạo, điều hành và giải quyết TTHC, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, còn 

một số nội dung, nhiệm vụ như: tiến độ xây dựng văn bản QPPL còn chậm12, chất 
lượng soạn thảo một số văn bản chưa đảm bảo; hồ sơ xử lý trễ hạn còn xảy ra; kết 

quả đào tào, bồi dưỡng công chức, viên chức đạt thấp; số lượng viên chức chưa 

tuyển dụng còn trên 1.800 chỉ tiêu. Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đều 
giảm13. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị từng lúc chưa quyết liệt, thiếu 

kiểm tra, đôn đốc, xử lý khắc phục những hạn chế, yếu kém; tỷ lệ tinh giản biên 

chế đạt thấp, còn nhiều trường hợp chưa bố trí đúng đề án vị trí việc làm14. 

5. Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích 

cực, số đơn tiếp nhận giảm 13,18% so cùng kỳ, tỷ lệ đơn đã xử lý đạt 99,60%. Số 

đơn khiếu nại giảm nhưng đơn tố cáo tăng15; khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất 
đai và tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ cao16. Trong quá trình 

giải quyết KNTC, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, nắm bắt, xử lý 

 
9 Xảy ra 05 vụ/06 tàu cá/45 thuyền viên; số tàu bị bắt tương đương, số thuyền viên tăng 13 người so cùng kỳ. 
10 Để can phạm mang vật cấm vào buồng giam; không bố trí cán bộ nữ, cán bộ y tế; hồ sơ tạm giữ không có danh 

chỉ bản; không có phiếu khám sức khỏe; giam chung người có quyết định thi hành án và người bị tạm giam,.. 
11 Theo Báo cáo của Cục THADS tỉnh, năm 2022, tổng số phải thi hành 14 việc, với số tiền trên 17,8 tỷ đồng; chỉ 

thi hành xong 04 việc, thu hồi trên 01 tỷ đồng. 
12 UBND tỉnh đã ban hành 28/56 văn bản QPPL, đạt 50%. 
13 Chỉ số CCHC tỉnh Cà Mau năm 2021 xếp hạng 46/63 tỉnh, thành, giảm 05 bậc so với năm 2020; Chỉ số hài lòng 

về sự phục vụ hành chính năm 2021 xếp hạng 21/63 tỉnh, thành, giảm 11 bậc so với năm 2020. 
14 Trong năm, thực hiện tinh giản biên chế 98 CBCCVC; còn 3,08% công chức (tương đương 56 người) và 1,32% 

viên chức (tương đương 238 người) bố trí chưa đúng đề án vị trí việc làm. 
15 Khiếu nại nhận 138 đơn, giảm 65 đơn, giảm 32%; tố cáo nhận 51 đơn, tăng 03 đơn, tăng 5,88% so cùng kỳ. 
16 Khiếu nại liên quan lĩnh vực đất đai như: thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tranh chấp đất đai; xử phạt 

vi phạm hành chính liên quan đến đất đai chiếm 97,35%; tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính (chế độ, chính 

sách; đất đai, nhà cửa, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức) chiếm 82,81%. 
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chưa kịp thời; một số vụ việc giải quyết chậm, thiếu chặt chẽ; việc rà soát, xử lý 
đơn thư đôi lúc chậm; còn tồn đọng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, nhất là ở cấp 

huyện. 

*Ban Pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2023 được nêu trong các báo cáo. Ban xin lưu ý một số vấn đề sau: 

(1) Trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH cần xác định cụ thể các 

nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, để dồn sức, tập trung chỉ đạo thực hiện. Triển khai 

kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND 

tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao và Chương trình công tác của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 
chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.  

Trong thực thi pháp luật, cần tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm 

túc các văn bản mới ban hành, đặc biệt là việc cụ thể hóa, ban hành các quy định 
thuộc thẩm quyền của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, tính chủ động, tích cực của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp giải quyết công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong giải quyết 
công việc giữa các cơ quan hành chính. 

(2) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW 

ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia ; tăng 

cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố kiện toàn 

các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT; bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh 

biển đảo.  

Chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp hiệu quả hơn tiến tới chấm dứt tình trạng 

ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống 
phát sinh trên biển; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các trang 

mạng xã hội để lừa đảo, chia sẻ, đăng tải thông tin, tuyên truyền sai sự thật; xuyên 

tạc, xúi giục, kích động vi phạm pháp luật. Nắm chặt tình hình ANTT, quản lý chặt 

chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ bị các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành 
vị phạm pháp. 

Tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào 

các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, không để hình thành các băng, nhóm 

hoạt động phức tạp; chú trọng các biện pháp, giải pháp phòng ngừa và kéo 

giảm tội phạm. Kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo 

quy định các loại tội phạm, nhất là trọng án; nâng cao hiệu quả hoạt động điều 
tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ sót tội phạm; xử lý kịp thời, 

đúng pháp luật các vi phạm về TNXH; nâng cao chất lượng cấp Thẻ CCCD, 

đăng ký, cấp biển số xe ở cấp xã. Tăng cường các biện pháp phòng chống 
cháy, nổ; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông.  Quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng 

cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giam, giữ, cải tạo tại các 

Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. 
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(3) Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng, Nhà nước về 

PCTN, tiêu cực. Chú trọng các giải pháp phòng ngừa chung; tăng cường hoạt 

động giám sát, thanh tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi 

phạm. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án kinh tế, tham nhũng 

còn tồn đọng, kéo dài; thực hiện nghiêm quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, 
thu nhập; có giải pháp thu hồi tiền, tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng. 

(4) Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, tiến 

độ xây dựng, ban hành văn bản QPPL; chú trọng việc xử lý văn bản qua tự kiểm 

tra, rà soát; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí CBCCVC 

theo Đề án vị trí việc làm; đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng CCVC theo chỉ tiêu 

được phân bổ; tập trung chỉ đạo cải thiện Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; 

có giải pháp nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến ở cấp huyện, cấp xã; chú trọng 

các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, nâng cao 
trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện CCHC. 

(5) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Đảng, 

Nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp dân định kỳ; chú 

trọng chất lượng tham mưu, giải quyết KNTC, tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của thành viên Hội đồng tư vấn; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ 
việc mới phát sinh và những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. 

II. BÁO CÁO CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND, CHÁNH ÁN TAND VÀ 

CỤC THADS TỈNH 

Năm 2022, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Nghị quyết số 

96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; các cơ quan tư pháp và THADS 
trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được 

VKSND hai cấp chú trọng thực hiện, kiểm sát chặt chẽ 100% tin báo tội phạm; tỷ 

lệ kiểm tra, xác minh tin báo đạt 102,6%; 100% các vụ án được kiểm sát từ khi 

khởi tố; thụ lý án kết thúc điều tra và giải quyết đạt 93% về số vụ và 92,6% về số 

bị can. Việc khởi tố, điều tra, truy tố được thực hiện kịp thời, đúng quy định; 100% 
vụ án truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh; án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan 

tiến hành tố tụng giảm 0,28% so cùng kỳ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động xét xử của Viện Kiểm sát. 

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh 

doanh thương mại, lao động, thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa 
án, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, tham gia đầy đủ và thực hiện tốt nhiệm 

vụ của KSV tại các phiên tòa17. Công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong 

 
17 KSV đã tham gia 1.119 phiên tòa, phiên họp theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm; 177 phiên họp áp dụng các biện 

pháp XLHC tại Tòa án. Qua kiểm sát đã kháng nghị 36 vụ, Tòa án xét xử chấp nhận đạt 85,71%; đã ban hành 12 

kiến nghị đến Tòa yêu cầu khắc phục các vi phạm về thời hạn giải quyết vụ án,..… 
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tạm giữ, tạm giam, THA hình sự và kiểm sát việc quản lý, giáo dục người chấp 
hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. 

2. Năm 2022, Tòa án hai cấp đã thụ lý tổng số 13.508 vụ, việc các loại (tăng 

2.771 vụ, việc so cùng kỳ); đã giải quyết 10.763 vụ việc, đạt 79,68%; chất lượng 
xét xử được nâng lên; tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan tiếp tục giảm18; công 

tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án được quan tâm thực 

hiện và có chuyển biến tích cực19; đưa ra xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng, 
kinh tế, các vụ án được dư luận quan tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động và xét xử. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các 

mặt công tác khác được quan tâm thực hiện có hiệu quả.  

3. Thi hành án dân sự thụ lý 23.393 việc, giảm 6,2%; về tiền thụ lý trên 

5.679 tỷ đồng, tăng 774,5 tỷ đồng (tăng 8,6%)20. Các cơ quan THADS trong tỉnh 

đã tổ chức phân loại, xác minh và giải quyết bằng các hình thức đạt 78,10% về 
việc (so với tổng số việc có điều kiện giải quyết) và 41,78% về tiền (so với tổng số 

tiền có điều kiện giải quyết)21. Về chỉ tiêu, cả về số vụ và số tiền giải quyết xong 

đều vượt so với quy định của Chính phủ. Số việc và số tiền chuyển sang kỳ sau 

đều giảm hơn so cùng kỳ22.  

*Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo và đánh giá của các cơ quan tư 

pháp và Cục THADS tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2023. Đồng thời, xin lưu ý một số vấn đề sau: 

(1) Trong công tác kiểm sát, tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm, còn 

để xảy ra 03 bị can bị đình chỉ do không phạm tội. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành ở một số đơn vị còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm của một số Kiểm sát viên 

chưa cao, chưa thực hiện đúng các quy chế nghiệp vụ của ngành. Đề nghị Viện 

trưởng VKSND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tích cực và sâu sát hơn; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ số vào hoạt động xét xử của Viện Kiểm sát; nâng cao kỹ 

năng, chất lượng trong hoạt động xét hỏi, tranh tụng của VKS tại phiên tòa. Kịp 

thời phát hiện vi phạm, đề ra giải pháp phòng ngừa tội phạm và giải quyết dứt 

điểm những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành. 

(2) Chất lượng xét xử của Tòa án hai cấp tuy có chuyển biến nhưng tỷ lệ giải 

quyết, xét xử các vụ việc dân sự của TAND hai cấp đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị 

quyết của Quốc hội23; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan còn xảy ra24. Một số vụ việc 

 
18 Án bị hủy do lỗi chủ quan 67,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,63%; án bị sửa do lỗi chủ quan là 64 vụ, chiếm tỷ lệ 0,59% so 

tổng số án đã giải quyết. Tỷ lệ án bị hủy, bị sửa lo lỗi chủ quan trung bình là 0,61%/tổng số án (Nghị quyết 

96/2019/QH14 quy định 1,5%). 
19 Đã bổ nhiệm 31 hòa giải viên; tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành tại Tòa án: 926/9.586 vụ, chiếm 9,6%.  
20 Tổng số thụ lý 23.393 việc, giảm 1.542 việc (giảm 6,2%) so cùng kỳ, trong đó có 17.116 việc có điều kiện giải 

quyết; số tiền thụ lý trên 5.679 tỷ đồng, tăng 774,5 tỷ đồng so cùng kỳ, trong đó có 1.336,4 tỷ đồng có điều kiện 

giải quyết. 
21 Đã giải quyết xong 13.367 việc, tăng 2.566 việc so với cùng kỳ; đã thu 558,3 tỷ đồng, tăng 148,5 tỷ đồng so 

cùng kỳ. 
22 Số việc chuyển sang kỳ sau 9.840 việc, giảm 4.107 việc so cùng kỳ; số tiền chuyển sang kỳ sau 4.986,4 tỷ đồng, 

giảm 564,5 tỷ đồng. 
23 Án dân sự giải quyết đạt 70,93%, chỉ tiêu quy định là 78%. 
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xác định tư cách người tham gia tố tụng và áp dụng tình tiết giảm nhẹ chưa đúng quy 
định; vi phạm thời hạn xét rút ngắn thời gian thử thách, thời hạn chuyển bản án, quyết 

định, quyết định đưa vụ án ra xét xử, vẫn còn xảy ra...; một số ít công chức giữ chức 

danh tư pháp chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, còn tư tưởng ngán ngại khi giải 

quyết các vụ án phức tạp. Trụ sở làm việc của TAND cấp huyện chật hẹp, xuống cấp 
nhưng chưa có quỹ đất để xây dựng mới. Kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm 

tạo quỹ đất cho TAND cấp huyện để mở rộng, nâng cấp đáp ứng yêu cầu của cải cách 

tư pháp và thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 (3) Công tác THADS tuy có những chuyển biến tích cực nhưng còn nhiều 

khó khăn, vướng mắc; số việc chưa có điều kiện giải quyết ngày càng tăng, chiếm 

26,2% tổng số việc phải giải quyết với số tiền trên 4.208 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi tiền, 
tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt thấp; việc xử lý tài sản để đảm bảo khoản vay 

các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn, do bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có 

người mua; số việc phải cưỡng chế thi hành án tăng trên 12% so cùng kỳ. 

Trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số cơ quan THADS chưa thật sự 

tập trung và quyết liệt; chưa thực hiện tốt việc xác minh, rà soát, phân loại án; thiếu 

linh hoạt, nhạy bén trong tổ chức thi hành án một số vụ việc; có một số vụ việc còn 
sai sót, ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án không có căn cứ, trái pháp luật; 

chậm ra quyết định thi hành án, chậm thi hành, cưỡng chế đối với một số vụ việc có 

điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành;..... Đề nghị Cục trưởng Cục 
THADS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đổi mới phương thức điều hành, có giải pháp quyết 

liệt hơn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, đặc biệt là trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan THADS trong công tác thi hành, giải quyết án. Tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, ngăn ngừa tiêu cực; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp 
thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong tổ chức thi hành án; chú trọng việc thi hành, thu hồi tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. 

III. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Theo phân công Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã thẩm tra 02 Dự 

thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Tám, cụ thể như sau: 

1. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành 

Qua xem xét Tờ trình25, Dự thảo Nghị quyết, các tài liệu có liên quan và ý 

kiến thảo luận của đại biểu dự Hội nghị thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy Dự thảo 

Nghị quyết được xây dựng đảm bảo về cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung 

phù hợp với quy định; quy trình xây dựng, ban hành đúng quy định; đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; hồ sơ trình đầy đủ, 
đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh (Nội dung thẩm tra cụ thể được nêu tại Báo cáo 

số 133/BC-HĐND ngày  25/11/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh). 

 
24 Án bị hủy do lỗi chủ quan 67,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,63%; án bị sửa do lỗi chủ quan là 64 vụ, chiếm tỷ lệ 0,59% so 

tổng số án đã giải quyết. 
25 Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh. 
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2. Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công 

an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị 

trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được 

công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau26  

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy Dự thảo Nghị quyết được xây dựng 

có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù hợp theo quy định của pháp 
luật và điều kiện thực tế địa phương; quy trình xây dựng, ban hành đúng quy 

định; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; 

hồ sơ trình đầy đủ, đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh.  

Ban Pháp chế thống nhất bố trí mỗi ấp 01 Công an viên. Đối với ấp có từ 

350 hộ gia đình trở lên, hoặc ấp trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, hoặc ấp 

có diện tích từ 1.000 ha trở lên, mỗi ấp được bố trí thêm 01 Công an viên. Mức 
phụ cấp bằng 0,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng (Nội dung thẩm tra cụ thể 

được nêu tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 25/11/2022 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh). 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình đại biểu HĐND 

tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;   

- Phòng CT HĐND, HC-TC-QT;       

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.  

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 
 

Nguyễn Sơn Ca 
 

 
26 Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh. 


