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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính huyện ngày 23/3/2022
----Thực hiện Quyết định số 1892-QĐ/HU, ngày 12/01/2022 của Ban
Thƣờng vụ Huyện ủy Chi Lăng về ban hành Quy chế làm việc của Khối Nội
chính huyện Chi Lăng.
Ngày 23/3/2022, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy
chủ trì hội nghị giao ban công tác Khối Nội chính quý I năm 2022, dự hội nghị có
đồng chí Vi Nông Trƣờng, Phó bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;
lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,
chuyên viên tổng hợp, phụ trách công tác Nội chính Văn phòng Huyện ủy.
Sau khi nghe báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống, tham nhũng và cải
cách tƣ pháp quý I năm 2022; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự
họp. Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy kết luận nhƣ sau:
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gặp nhiều
khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan Khối Nội chính đã triển khai
thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,
thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trƣớc,
trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo đƣợc quan tâm thực hiện, trên địa bàn huyện không có đơn thƣ
khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; công tác thanh tra, kiểm tra đƣợc triển khai
thực hiện nghiêm túc; các cơ quan tố tụng đã tăng cƣờng công tác phối hợp điều
tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chất lƣợng điều tra, truy
tố xét xử, thi hành án tiếp tục đƣợc nâng lên; công tác cải cách tƣ pháp tiếp tục
đƣợc quan tâm; công tác quản lý thị trƣờng, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại,
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lƣợng, công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng
chống cháy rừng đã đƣợc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt đƣợc còn có một số hạn chế nhƣ: Trên địa
bàn huyện các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
phức tạp, các số vụ cờ bạc tăng so với cùng kỳ; vẫn xảy ra vi phạm pháp luật về tài
nguyên rừng do thiếu hiểu biết về pháp luật; chanh chấp đất đai có chiều hƣớng
tăng và nguy cơ phức tạp; tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với các thủ đoạn
tinh vi vẫn còn xảy ra trên địa bàn; công tác hòa giải ở cơ sở tỷ lệ hòa giải thành
còn thấp chƣa đạt theo kế hoạch đề ra.
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Để tiếp tục thực hiện tốt công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và
cải cách tƣ pháp trong thời gian tới, các cơ quan Khối Nội chính, Văn phòng
Huyện ủy cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
- Công an huyện: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh trật tự, an
toàn xã hội trên địa bàn; chủ động, tham gia thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt
bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; tham mƣu tốt công tác dự tính, dự
báo nguy cơ phức tạp, mất an ninh trật tự, nắm chắc và có biện pháp đối với
những đối tƣợng chuyên kích động, gây rối hoặc không chấp hành chủ trƣơng
chính sách của nhà nƣớc; tiếp tục thực hiện đấu tranh quyết liệt, phát hiện xử lý
đối với các trƣờng hợp vi phạm tệ nạn xã hội; tham mƣu cho Ban an toàn giao
thông huyện phối hợp với Sở Giao thông vận tải, nghiên cứu, khảo sát, lắp đặt
các biển cảnh báo giao thông tại đoạn đƣờng Đèo Bén (Khu Lũng Cút, thị trấn
Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) thuộc Quốc Lộ 279 hiện đang nâng
cấp mở rộng tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.
- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự
huyện: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát trong việc
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo xét xử đúng ngƣời, đúng tội, đúng quy
định của pháp luật, đúng bản chất của vụ việc không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội
phạm; xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm; tổ chức thực hiện đúng các quy định của
pháp luật về Luật thi hành án dân sự, hình sự, dân sự, tố tụng tƣ pháp.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc
phòng địa phƣơng, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mƣu
chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ cấp huyện; phối hợp
với các phòng, ban chuyên môn để tham mƣu, thực hiện tốt công tác sửa chữa,
nâng cấp hang Xăng Dầu; xây dựng kịch bản, chuẩn bị các nội dung để tổ chức
thực hiện công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện; hoàn thành công tác huấn luyện
năm 2022 trƣớc 15/8/2022.
3. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thƣ kiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng:
- Công tác thanh tra: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo
kế hoạch và những vấn đề phát sinh; tham mƣu thực hiện các cuộc thanh tra đột
xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.
- Công tác giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo theo quy định.
- Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục tham mƣu việc nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ngƣời đứng đầu cơ
quan, đơn vị, tính tiên phong, gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng,
chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với các
đối tƣợng theo quy định.
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4. Công tác Quản lý thị trƣờng, Kiểm lâm
- Công tác Quản lý thị trƣờng: Tiếp tục tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát thị
trƣờng phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lƣợng, găm hàng, đẩy hàng, thổi giá;
kiểm soát tốt thuốc, trang thiết bị, vật tƣ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19;
tăng cƣờng kiểm soát giá Xăng, Dầu, công tác cung ứng vật tƣ phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật tại các địa bàn, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.
- Công tác Kiểm lâm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhận thức về
pháp luật cho Nhân dân về trồng, chăm sóc và bảo vệ chăm sóc rừng; kiểm tra
kiểm soát tốt công tác vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật; phối
hợp với các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; rà soát lại diện tích đất rừng
sản xuất và diện tích đất rừng tự nhiên xem vị trí diện tích đất thuộc đất rừng
nghèo kiệt tổng hợp lại để báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, báo
cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh để có điều chỉnh chung để đảm bảo phát huy tốt đƣợc
giá trị của rừng.
5. Phòng Tƣ pháp huyện: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo chức trách
nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức về pháp luật, phối hợp với
các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lƣu động, mở các lớp tập huấn về phổ biến
pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn; phối hợp thực hiện hòa giải ở cơ sở, tăng tỷ lệ
hoà giải thành ở cơ sở theo đúng kế hoạch năm 2022.
6. Tiếp tục tăng cƣờng công tác phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo thực
hiện tốt các nội dung công việc theo đúng yêu cầu của kế hoạch đã đề ra.
Huyện ủy Chi Lăng thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c),
- Thƣờng trực Huyện ủy,
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- Các cơ quan Khối Nội chính huyện,
- Lƣu VT.
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