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BÁO CÁO THẨM TRA  

Tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười ba  

(Trình kỳ họp thứ Mười bốn  HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

 
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường 

trực HĐND thành phố, trên cơ sở công tác giám sát thường xuyên và thông qua 

thẩm tra báo cáo của UBND và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Ban Pháp 

chế trân trọng báo cáo  HĐND thành phố kết quả thẩm tra như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT  NĂM 2020 

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 

2020 như các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trình tại kỳ họp. 

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của thiên tai, dịch 

bệnh nhưng UBND và các cơ quan hữu quan Thành phố đã chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và đấu tranh, 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các 

cấp diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế- 

xã hội ở địa phương. Cụ thể: 

1. Tình hình an ninh, trật tự  an toàn xã hội 

UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật 

tự khu vực cách ly tại Trung đoàn 123 đối với 1.150 công dân nhập cảnh và 5.844 

chuyên gia nước ngoài; rà soát công dân từ nước ngoài, các tỉnh trở về địa 

phương; đảm bảo hoạt động của các chốt kiểm soát y tế; xử lý nghiêm các hành vi 

đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện đồng bộ 

các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội 

phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội 

bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; thẩm tra nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố 

và các chi, đảng bộ trực thuộc. Phát huy vai trò toàn dân tham gia công tác phòng, 

chống tội phạm, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Bảo 

đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá án 

cao; đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án; phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt 

với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đảm bảo an toàn các phương án cưỡng chế kiểm 

đếm bắt buộc, thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy, tình hình tội 

phạm về ma túy còn tiềm ẩn phức tạp; trên địa bàn xảy ra một số vụ án có tính 

chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ những mâu thuẫn trong 

cộng đồng dân cư; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng rượu bia gây tai nạn giao 

thông; các hội nhóm tập luyện, tuyên truyền tham gia “Pháp luân công”, phát tán 

tài liệu tuyên truyền đạo lạ còn tiềm ẩn phức tạp; số vụ cháy tăng so với cùng kỳ. 

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, đỗ xe còn diễn ra 

thường xuyên ở một số tuyến phố chính, khu đô thị gây mất mỹ quan đô thị, ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông. Công tác quản lý các bị án bị phạt tù nhưng cho 

hưởng án treo tại các phường, xã còn thiếu chặt chẽ. Còn xảy ra tình trạng công 

dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. 

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp của Viện kiểm sát 

Viện kiểm sát đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp trong phòng 

ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Các khâu công tác nghiệp vụ đều đạt và 

vượt so với cùng kỳ. Đã chỉ đạo đội ngũ Kiểm sát viên  nâng cao chất lượng kiểm 

sát điều tra các vụ án hình sự, tích cực, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, xác minh 

các vụ án hình sự; công tác kiến nghị, kháng nghị được tăng cường. Chất lượng 

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, hôn 

nhân gia đình được nâng lên; công tác kháng nghị phúc thẩm, kiểm sát thi hành 

án, kiểm sát giải quyết tin báo tố giác tội phạm được  thực hiện có hiệu quả. Qua 

đó, hoạt động của  các cơ quan tiến hành tố tụng tuân thủ theo quy định pháp luật, 

trên địa bàn không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.  

Ban Pháp chế đồng tình với đánh giá về hạn chế mà Viện kiểm sát  đã chỉ 

ra trong Báo cáo về: việc án bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do lỗi chủ quan 

của Kiểm sát viên. Công tác tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội để tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phòng 

ngừa, đấu tranh với tội phạm còn hạn chế. Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, 

tin báo tội phạm và kiểm sát bản án, quyết định giải quyết một số vụ án chưa đảm 

bảo yêu cầu đề ra. 

3. Hoạt động của Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân thành phố đã cực triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án và Nghị quyết của HĐND thành 

phố về công tác xét xử. Duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng và 

chính quyền thành phố, phường, xã trong công tác giải quyết các loại án và xét xử 

lưu động các vụ án hình sự phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả giải 

quyết các loại án đạt tỷ lệ cao; không có án quá hạn luật định, án tạm đình chỉ 

không đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án, công tác công khai bản án, 

quyết định trên cổng thông tin điện tử, giám sát trực tuyến phiên tòa được thực 

hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp và nâng cao 

năng lực giải quyết án của đội ngũ Thẩm phán đơn vị.  

Tuy nhiên, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số thẩm phán còn hạn 

chế nên một số bản án dân sự bị cấp trên sửa có trách nhiệm của thẩm phán. Kỹ 

năng điều khiển phiên tòa của một số thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
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4. Công tác thi hành án Dân sự 

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố đã tập trung bám sát kế hoạch 

công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động xây dựng kế 

hoạch công tác, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng Chấp hành viên; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, phường, xã triển khai có hiệu quả công tác thi hành 

án dân sự trên địa bàn. Phát huy vai trò tích cực, chủ động trong việc tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố hoạt động hiệu quả. Đã thi hành 

xong 761 việc/ 27,88 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục 

Thi hành án cần khắc khắc phục vi phạm về việc chậm xác minh đối với một số 

hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án; một số việc xác minh điều kiện thi hành án 

chưa đảm bảo thời gian quy định. Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; 

chất lượng, hiệu quả thi hành án một số việc chưa cao. Kết quả thi hành án năm 

2020 đạt thấp hơn 8% so với chỉ tiêu ngành giao về việc và tiền; giảm 9% về việc, 

15,3% về tiền so với cùng kỳ. 

5. Tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

của công dân; tiếp xúc cử tri; đối thoại với nhân dân được cấp ủy, chính quyền 

Thành phố quan tâm. UBND Thành phố đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND 

các phường xã giải quyết kịp thời đơn thư, phản ánh của nhân dân; Chủ tịch 

UBND Thành phố duy trì thường xuyên công tác giao ban hàng tháng chỉ đạo, 

đôn đốc công tác giải quyết đơn. Các đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang được giải 

quyết dứt điểm. Đã giải quyết 550/564 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,5%. 

Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, 

phường, xã đã thực hiện nghiêm cơ chế quản lý tài chính; xây dựng định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu cụ thể, công khai tài chính góp phần cải lề lối lối làm 

việc và cải cách hành chính. Trong kỳ, không có đơn thư tố cáo; không có cán 

bộ, công chức bị xử lý vi phạm về hành vi tham nhũng. Đã kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức đối với 66 đơn vị, phát hiện 02 đơn vị 

sai phạm, thu hồi nộp ngân sách trên 7 triệu đồng. Qua thẩm định, thẩm tra 

quyết toán vốn ngân sách nhà nước đối với 25 dự án giảm được trên 1 tỷ 974 

triệu đồng, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành giảm 1.072 triệu đồng. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy: Một số thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm trong tham mưu giải 

quyết đơn và kiến nghị của công dân. Việc phân loại, xử lý đơn có trường hợp 

chưa chính xác, một số đơn tiến độ giải quyết chậm. Chất lượng, hiệu quả tham 

mưu, giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, còn để xảy 

ra sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân 

dân dẫn đến bức xúc làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ giải quyết 

đơn thư thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. 

II. KIẾN NGHỊ  

Ban Pháp chế cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công 
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tác năm 2021 mà các đơn vị đã chỉ ra trong báo cáo trình tại kỳ họp. Để khắc 

phục những hạn chế đã chỉ ra ở trên và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Ban pháp chế đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức 

năng, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý đô 

thị trên địa bàn; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết dứt điểm 

các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế mâu thuẫn, tranh 

chấp phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 

cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại nơi giao 

nhau với các đường dân sinh. Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng các 

phòng ban, Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, 

dễ phát sinh tiêu cực như: mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản 

lý đất đai. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn trong việc giải quyết công việc, hạn chế sai sót gây bức xúc trong 

nhân dân nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo Cơ quan Thi 

hành án hình sự, UBND các phường, xã nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý 

nhà nước về thi hành án hình sự trên địa bàn.  

Phối hợp tổng kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

thành phố nhiệm kỳ 2011-2016; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn. 

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác 

kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền thành phố 

các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp 

luật trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội 

phạm, kiến nghị cơ quan Điều tra kịp thời xác minh, thu thập chứng cứ, đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết tố giác tội phạm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc kiểm sát 

viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp với điều tra viên 

để kịp thời để ra yêu cầu điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ trước khi kết thúc 

điều tra, hạn chế tình trạng án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi chủ quan của 

Kiểm sát viên. Lập hồ sơ kiểm sát và nghiên cứu 100% hồ sơ cưỡng chế, kê biên 

tài sản; kiểm sát việc tiêu huỷ tang vật, kiểm sát ra quyết định uỷ thác đi và thông 

báo tiếp nhận uỷ thác đến đầy đủ, đúng quy định. Chủ động phối hợp với Cơ quan 

Thi hành án dân sự giải quyết việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài; xét miễn, giảm 

thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí; góp phần làm giảm số lượng án tồn 

đọng chậm thi hành. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, UBND các phường, 

xã kiểm tra, xác minh; kịp thời yêu cầu cơ quan thi hành án tự kiểm tra; cung cấp 

hồ sơ, tài liệu báo cáo kết quả tự kiểm tra theo quy định. Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát nhằm kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm để 

ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm. 

3. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố  tập trung nâng cao chất lươṇg giải 

quyết, xét xử các loaị vu ̣ án, thưc̣ hiêṇ tốt nguyên tắc tranh tuṇg, làm tốt công 

tác hòa giải trong giải quyết các vu ̣ án dân sư ̣và công tác đối thoaị trong giải 
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quyết các vu ̣án hành chính. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố 

tụng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên 

quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của nhân dân. Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc thẩm phán đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Tổ chức tốt các phiên 

tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa giám sát trực tuyến và công khai bản án, quyết 

định trên công thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác 

cải cách tư pháp.  

4. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự chủ động tham mưu cho UBND 

thành phố tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa 

bàn; phát huy vai trò thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 

trong công tác phối hợp, cưỡng chế thi hành án dân sự.  

Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Chấp hành 

viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; quán triệt đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thực hiện đầy đủ chức trách, 

nhiệm vụ trong thực thi công vụ; chủ động rà soát, thống kê, phân loại án chính 

xác; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án. 

 Thường xuyên rà soát tất cả các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện 

thi hành nhưng chậm thi hành, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với từng 

vụ việc; ưu tiên giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài nhằm hạn chế tối đa 

số việc có điều kiện thi hành nhưng chậm được thi hành. Kiên quyết áp dụng 

biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự 

nguyện thi hành án. 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 1020/BC-UBND ngày 27/11/2020 của 

UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 

Mười ba HĐND thành phố. Trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, có tổng số  45 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố. 

Đến nay, theo Báo cáo của UBND Thành phố đã giải quyết xong 26 ý kiến (đạt 

57,8%) còn 17 ý kiến đang giải quyết; 02 ý kiến sẽ giải quyết trong thời gian tới 

vì liên quan đến nguồn lực của thành phố. Ban Pháp chế nhận thấy: 

1. Về cách thức tổng hợp Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử 

tri trình tại kỳ họp 

Để đảm bảo thời gian cho các đại biểu thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung 

quan trọng tại kỳ họp, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố chỉ giải trình tại kỳ họp 

những kiến nghị của cử tri liên quan đến cộng đồng dân cư. Tại Báo cáo giải trình 

17/45 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân cử tri thắc mắc về cơ chế, chính sách; 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gây mất thời gian của Kỳ họp, đề nghị 

UBND thành phố tổng hợp gửi các tổ đại biểu HĐND để giải trình khi tiếp xúc cử tri. 

Ban Pháp chế đề nghị các tổ đại biểu HĐND thành phố rút kinh nghiệm 

trong việc tổng hợp các ý kiến nghị của cử tri. Những ý kiến phản ánh, kiến nghị 
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của cá nhân liên quan đến cơ chế, chính sách, vụ việc cụ thể trong quá trình tiếp 

xúc cử tri, đề nghị các Tổ hướng dẫn công dân đến Ban Tiếp công dân hoặc 

phòng ban chuyên môn của thành phố để giải quyết.  

2. Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri 

Ban Pháp chế cơ bản đồng tình với kết quả và việc giải trình các ý kiến 

kiến nghị của cử tri như Báo cáo của UBND thành phố trình tại kỳ họp. Tuy 

nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy kết quả giải quyết kiến nghị thấp, đạt 57,8%, trong 

thời gian tới đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.  

Về một số kiến nghị cụ thể: 

2.1. Kiến nghị của một số cử tri xã Quảng Lạc liên quan đến việc khắc phục 

hậu quả do đất đá sạt lở đường vào khu vực phòng thủ Thành phố, ảnh hưởng đến 

canh tác của người dân. Qua khảo sát thực tế, Ban Pháp chế nhận thấy đất đá sạt lở 

gây ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân, để giải quyết dứt điểm kiến nghị 

của cử tri, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc phối hợp với 

phòng Kinh tế thành phố xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ giống cây, tạo điều 

kiện để người dân chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với đất bị sạt lở. 

2.2. Kiến nghị của cử tri khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, 

UBND thành phố báo cáo đã chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 

nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước ở Mai Pha lên trạm bơm tiếp áp ở Trần 

Quang Khải hoạt động cả tuần, đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn 

khối. Tuy nhiên, qua khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn, Ban Pháp chế nhận 

thấy hiện nay còn 35 hộ dân tại đường Văn Vỉ gặp khó khăn khi sử dụng nước do 

nhà ở địa hình cao, nước không cung cấp được tới. Đề nghị UBND thành phố tiếp 

tục quan tâm, chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn sớm xử lý, tạo 

điều kiện cho nhân dân được sử dụng nước sạch phục vụ nhu cầu cuộc sống. 

2.3. Các ý kiến giải trình với cử tri sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian tới, 

cần có lộ trình, cam kết thời gian giải quyết; giao việc cho các cơ quan chuyên môn 

có thời hạn hoàn thành cụ thể để có cơ sở cho cử tri giám sát việc giải quyết kiến 

nghị và làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về tình hình thực thi pháp 

luật năm 2020 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười ba, 

Ban pháp chế trân trọng báo cáo kỳ họp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- LĐ UBND TP; 

- TAND, VKSND, Chi cục THADS TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- Lưu: VT, BPC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Huyền 
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