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 HĐND HUYÊN TỦA CHÙA 

             BAN PHÁP CHẾ 

              

Số: 42/BC - BPC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

 Tủa Chùa, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

        

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ  

hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Thực hiện nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện phân công và Chương trình 

hoạt động năm 2022. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng 

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 TH NG Đ   N M 2022  

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp của HĐND huyện 

- Trên cơ sở phân công chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND huyện Ban 

đã chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế, phối hợp với 

các Ban của HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết 

theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Trong công tác thẩm tra, Ban 

đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm tra. Nhìn 

chung, các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; các 

hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đạt được nhiều kết quả tích cực, có sự phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương góp phần quan trọng vào việc giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

- Trưởng, Phó Ban Pháp chế tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND 

huyện để tham gia vào nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Năm, Sáu HĐND huyện;   

- Phối hợp với các ban của HĐND huyện, các cơ quan liên quan xây dựng 

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 của Ban. 

2. Hoạt động khảo sát, giám sát 

2.1. Hoạt động khảo sát: Thông qua  báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 

tháng của các cơ quan có liên quan và qua khảo sát nắm tình hình thực tế tại cơ sở. 

Ban Pháp chế HĐND huyện thường xuyên nắm thông tin và trao đổi về các vấn đề 

thuộc các lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện 

để phục vụ cho công tác giám sát của Ban.  

2.2. Hoạt động giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngoài việc giám sát 

thường xuyên thông qua các hoạt động của UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; 

các cơ quan, đơn vị tư pháp như: Toà án nhân dân, Chi cục THA Dân sự, Công an 

huyện, Ban Pháp chế tham mưu cho HĐND huyện xây dựng kế hoạch, cùng với các 
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Ban của HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách 

pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2020-2021”. Việc tổ 

chức cuộc giám sát được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ việc lập kế hoạch, xác 

định đối tượng giám sát, xậy dựng đề cương, thu thập thông tin, chuẩn bị nội dung 

liên quan đến hoạt động giám sát, tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn. Trong quá trình giám sát đã tiến hành xem xét tình hình, 

kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất 

các giải pháp khắc phục để triển khai có hiệu quả hơn. Sau giám sát, Ban đã tham 

mưu xây dựng báo cáo giám sát gửi Thường trực HĐND huyện
1
, dự thảo Nghị 

quyết về kết quả thực hiện giám sát chuyên đề trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện. 

3. Các hoạt động khác  

- Trước kỳ họp thứ Sáu của HĐND huyện, các thành viên Ban Pháp chế đã 

chủ động cùng với các tổ đại biểu của HĐND huyện thực hiện việc tiếp xúc cử tri, 

phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân. Qua tiếp xúc cử tri đã thông báo tới 

cử tri Chương trình, Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; tham vấn   kiến 

của cử tri về những vấn đề được HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp, kết quả giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lắng nghe, nắm bắt thu thập ý kiến và tâm tư, 

nguyện vọng chính đáng của cử tri, tổng hợp báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi Thường trực HĐND huyện; Tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường 

trực HĐND huyện, các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện và các phiên họp của 

UBND huyện khi được mời, dự các kỳ họp của HĐND cấp xã nơi đại biểu ứng cử, 

phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra một số nội dung khi Thường trực 

HĐND huyện phân công.  

- Phối hợp với Văn ph ng HĐND-UBND huyện tham mưu cho Thường trực 

HĐND các nội dung có liên quan đến Ban; 

- Tham dự  ỳ họp thứ Năm của HĐND tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện 

ủy, một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- Các thành viên trong Ban tham gia lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo Ban tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm 

tại một số huyện trong tỉnh. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân 

công của Thường trực HĐND huyện.  

II. Đ NH GI  CH NG 

1. Ƣu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo cùng với các thành viên của Ban Pháp 

chế đã tích cực chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt 

                                           
1
  Báo cáo số 38/BC-ĐGS ngày 30/6/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát “việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2020-2021” 
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chức năng nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động 

của Ban đã cụ thể hóa và thực hiện đúng sự phân công, điều hòa hoạt động của 

Thường trực HĐND huyện. Việc triển khai các cuộc khảo sát, giám sát đã thực 

hiện đúng mục đích và yêu cầu tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra, giám sát đã 

nhận định, đánh giá khá toàn diện, sát với tình hình thực tế của huyện, chất lượng 

báo cáo ngày một nâng lên, bao quát được các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực 

pháp chế, ghi nhận những kết quả đạt được, thẳng thắn góp ý những tồn tại, thiếu 

sót của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời báo cáo đề xuất, kiến nghị 

các cơ quan chức năng có giải pháp, biện pháp khắc phục, triển khai kịp thời giúp 

các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và thực 

thi pháp luật trên địa bàn huyện. 

 2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

- Các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm đều là lãnh đạo chủ chốt các cơ 

quan, đơn vị; có thời điểm thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trùng với chương 

trình giám sát, thẩm tra của Ban, do đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng một số 

hoạt động của Ban. 

- Một số thành viên trong Ban đều mới, lần đầu làm đại biểu HĐND nên chưa 

có nhiều kinh nghiệm do vậy, việc đóng góp   kiến cho Ban trong công việc c n 

nhiều hạn chế, ảnh hưởng phần nào tới hiệu quả công việc. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI 

N M 2022 

  1. Hoạt động chuẩn bị các kỳ họp của HĐND huyện  

 -  Chủ động tham gia công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình các kỳ 

họp thứ Sáu, Bảy HĐND huyện và các cuộc họp bất thường của HĐND huyện 

khóa XXI theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; 

 - Thẩm tra các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện; các đề án, tờ trình theo lĩnh vực của Ban Pháp chế 

và sự phân công của Thường trực HĐND huyện; 

 - Thẩm tra báo cáo của UBND huyện liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân; công tác ph ng chống tham nh ng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí, ph ng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

 - Thẩm tra việc sử lý những vẫn đề phát sinh nếu có khi được Thường trực 

HĐND huyện phân công. 

 2. Hoạt động giám sát  

2.1. Giám sát chuyên đề  

 -  Thực hiện giám sát chuyên đề “việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về công tác chứng thực, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến 

30/6/2022”. 

 -  Giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm.  
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 - Tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện khi được mời.

 2. 2. Giám sát thường xuyên 

 - Giám sát hoạt động của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thuộc lĩnh 

vực Ban phụ trách; giám sát hoạt động của TAND, VKSND, Chi cục THS Dân sự 

huyện; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thông qua báo cáo, dự 

họp của các cơ quan, đơn vị và dư luận của quần chúng nhân dân. 

 - Theo dõi nắm tình hình các lĩnh vực liên quan đến Ban.  

 3. Các hoạt động khác 

 - Tiếp tục triển khai kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND huyện ban 

hành các Nghị quyết của HĐND cấp xã; 

 - Phối hợp với Văn ph ng HĐND-UBND huyện tham mưu cho Thường trực 

HĐND huyện các nội dung liên quan đến Ban; phối hợp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 

Sáu, Bảy HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

 - Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 

Bảy của HĐND huyện; dự các kỳ họp của HĐND cấp xã nơi đại biểu ứng cử; thực 

hiện nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện phân công. 

 - Tham dự các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và 

các cơ quan, đơn vị khi được mời. 

 - Tham dự kỳ họp thứ Sáu, Bảy HĐND huyện khoá   I, nhiệm kỳ 2021-2026; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác theo luật định. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 

  Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các thành viên Ban pháp chế HĐND huyện;  

- Văn ph ng HĐND & UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

 - Lưu VT, CVPC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

    

 

   Lê Thị Xuân  
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