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Kết quả công tác của các ngành ñạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Quốc hội
về công tác tư pháp, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn ñịnh và thúc ñẩy phát
triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tạo ñược những chuyển biến bước ñầu quan trọng theo
tinh thần của Hiến pháp về thực hiện quyền tư pháp, tôn trọng, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội
phạm; công tác ñiều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn có những hạn chế nhất
ñịnh. Tình hình tội phạm có xu hướng giảm nhưng một số tội phạm xâm phạm tính
mạng, sức khỏe gia tăng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới ñạo ñức xã hội
và môi trường ñầu tư của tỉnh. Tội phạm cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
chiếm tỷ lệ cao. Tình hình cán bộ cơ sở vi phạm pháp luật còn xảy ra, ñặc biệt trong
quản lý ñất ñai, tài nguyên khoáng sản. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn
diễn biến phức tạp. Các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, các khiếu kiện hành
chính ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sự hiểu biết pháp luật của một bộ
phận nhân dân có mặt còn hạn chế…Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên trong
một số phiên tòa chưa cao. Chất lượng xét xử các loại án ở cấp sơ thẩm còn hạn chế,
còn tình trạng án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Một số việc thi hành
án có giá trị phải thi hành lớn chưa ñược thi hành dứt ñiểm, ñúng tiến ñộ và cũng
chưa có các giải pháp quyết liệt ñể khắc phục.
ðiều 2. Thông qua những nội dung trọng tâm ñể tăng cường các biện pháp
ñấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai
và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân
và công tác Thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh.
1. Mục tiêu chung:
Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước
trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác ñiều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hỗ trợ tư pháp; kiềm chế và
làm giảm các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên ñịa bàn tỉnh.
2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
a) ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
Tăng cường chỉ ñạo các ngành, ñịa phương chấp hành nghiêm và tổ chức thực
hiện ñúng các chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý ñất ñai, tài nguyên
khoáng sản, môi trường và thực hiện chính sách xã hội. ðổi mới các hình thức tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người ñứng ñầu, gắn với
tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các cán bộ vi phạm pháp luật trong hoạt ñộng công vụ. Làm tốt công tác lập hồ
sơ ñề nghị ñưa người ñi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Chỉ ñạo cơ quan Công an chủ ñộng rà soát, phát hiện, xử lý giải quyết kịp thời
những vấn ñề nổi cộm từ cơ sở, những việc liên quan ñến tình hình an ninh nông
thôn, các vụ việc liên quan ñến tôn giáo, hoạt ñộng của các tổ chức phản ñộng. Tập

