
 

 

HĐND TỈNH KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BAN PHÁP CHẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:       /BC-BPC                         Kon Tum, ngày      tháng      năm  

                                

BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng,  

chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021,  

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban HĐND 

tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 368   

/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ  

năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Kết quả thực hiện 

Công tác năm Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều 

hành, kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật 

tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu 

quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ 

quan, ban, ngành, địa phương chú trọng triển khai, góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Công tác quản 

lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Quan tâm công tác vận động 

thu hồi, giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh có 

hiêu quả với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tiếp tục xây dựng và 

duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an 

ninh trật tự ở cơ sở.  

- Công tác xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, khách 

quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục Trong năm, lực lượng chức năng 

toàn tỉnh phát hiện hiện 26.698 vụ vi phạm hành chính (tăng 1.640 vụ, tương 

đương 6,54% so với năm 2020). 

- Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm tăng so 

với cùng kỳ năm trước như: Giết người xảy ra 15 vụ, tăng 11 vụ; Tội trộm cắp 

tài 107 vụ, tăng 25 vụ; về ma túy 106 vụ, tăng 7 vụ; tội hiếp dâm, dâm ô với 

người dưới 16 tuổi xảy ra 10 vụ, tăng 03 vụ…; Một số loại tội có giảm so với 

cùng kỳ, tội cướp tài sản xảy ra 4 vụ, giảm 10 vụ; tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản 19 vụ, giảm 28 vụ; về kinh tế, môi trường 73 vụ, giảm 08 vụ…  
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- Với sự nỗ lực của các cấp, ngành đã làm tốt công tác phòng ngừa, tấn 

công trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi phạm tội 

và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Trong năm đã phát hiện và xử lý 651 vụ 

án hình sự (giảm 11 vụ so với cùng kỳ). Tỉ lệ điều tra, xử lý án đạt cao (Về ma 

túy đạt tỉ lệ 99,2%; về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 85%, trong đó trọng án đạt trên 

90%). Một số loại tội phạm giảm mạnh so với năm 2020 

- Điều tra xử lý nghiêm một số vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ 

rừng và lâm sản. Thực hiện có hiệu quả trong tấn công trấn áp tội phạm về ma 

túy, về trật tự xã hội như cho vay nặng lãi, trộm cắp tài sản, cướp tài sản.  

- Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn; tiếp 

nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác thi hành án 

hình sự và quản lý giam, giữ được quan tâm thực hiện đảm bảo quy định, góp 

phần bảo đảm về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.    

2. Hạn chế, khuyết điểm 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất về đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngoài ra, Ban nhận thấy: 

Trong năm 2021, tình hình tội phạm nói chung có giảm nhưng không 

đáng kể. Một số loại tội phạm gia tăng đáng kể so với cùng kỳ, đáng báo động 

như tội giết người, tội trộm cắp tài sản, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em… Tội 

phạm về kinh tế, môi trường xảy ra tại một số địa bàn, có vụ nghiêm trọng, dư 

luận quan tâm. Tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 

trước nhưng mức độ vi phạm nghiêm trọng dẫn đến chết người vẫn còn cao (52 

người chết). 

- Công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm 

pháp luật có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tỉ lệ điều tra, phá án trong một số vụ, 

việc liên quan đến kinh tế, môi trường đạt thấp (đạt tỷ lệ 60,3% số vụ được điều 

tra làm rõ);  

- Việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn vi phạm về thời hạn, trình 

tự, thủ tục trong quá trình giải quyết nguồn tin. 

- Còn có một số vi phạm trong hoạt động điều tra như: không thực hiện 

đầy đủ yêu cầu điều tra của VKS, có trường hợp không thực hiện giám định tâm 

thần; công tác khám nghiệm hiện trường có vụ chưa tuân thủ quy định...; Một số 

vụ án hình sự thực hiện điều tra chưa tốt, Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ 

sung.  

- Công tác giam giữ còn một số vi phạm quy định về trình tự, thủ tục, chế 

độ cho người bị tạm giữ, tạm giam.  

- Công tác quản lý theo dõi người chấp hành án treo, cải tạo không giam 

giữ ở cơ sở thiếu chặt chẽ. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người đã 

hoàn thành việc chấp hành án còn hạn chế.  
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- Còn có sai sót trong đánh giá, thống kê số liệu chưa trùng khớp với báo 

cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của UBND tỉnh, báo cáo 

của Viện kiểm sát như: tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội, kinh tế, môi 

trường,..đánh giá số vụ, việc tăng, giảm chưa đúng và chưa thống nhất. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất về dự báo tình hình, những thuận lợi khó 

khăn, thách thức thời gian tới và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. 

Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy trong công 

tác phòng chống tội phạm. Phổ biến về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

các giao dịch trên không gian mạng, về đầu tư tiền ảo, ngoại tệ... 

- Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm 

tội phạm. Mở các chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết 

những vấn đề bức xúc nổi lên về các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi 

trường; tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội cho vay nặng 

lãi núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ... 

- Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục chú trọng vận 

động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh 

trái phép.  

- Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, 

công tác điều tra và thi hành án hình sự, quản lý theo dõi chặt chẽ đối với các 

trường hợp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn.  

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII xem xét./. 
 

  Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                    

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

                                                                               Trần Bá Tuấn 

                                                                                                           

  

 


		2021-11-29T16:47:55+0700


		2021-11-30T07:41:03+0700


		2021-11-30T07:41:03+0700


		2021-11-30T07:41:03+0700


		2021-11-30T07:41:03+0700


		2021-11-30T07:41:03+0700




