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BÁO CÁO 
 

Kết quả công tác năm 2022 và chương trình  

công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện 

 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp 

thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022 và 

chương trình công tác năm 2023, cụ thể như sau: 
 

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN 

 Ban Pháp chế HĐND huyện hiện có 05 thành viên, bao gồm 01 Trưởng 

ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 Ủy viên. Trong đó, nữ 03 đồng chí (chiếm tỷ lệ 

60%), dân tộc thiểu số 02 đồng chí (chiếm tỷ lệ 40%); về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đại học 05 đồng chí (chiếm tỷ lệ 100%); về lý luận chính trị, cao cấp 

04 đồng chí (chiếm tỷ lệ 80%), trung cấp 01 đồng chí (chiếm tỷ lệ 20%); về cơ 

cấu tổ chức Trưởng Ban và các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm, Phó Trưởng Ban 

hoạt động chuyên trách. Hầu hết các đồng chí thành viên trong Ban Pháp chế 

HĐND huyện có tinh thần trách nhiệm trong công việc, am hiểu thực tiễn, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Tham gia công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện: Ban Pháp chế 

HĐND huyện tham gia góp ý vào dự kiến chương trình, nội dung trình các kỳ 

họp HĐND huyện. Trên cơ sở thông báo của Thường trực HĐND huyện về nội 

dung, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp, Ban đã chủ động thực hiện các 

nhiệm vụ theo sự phân công đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 

Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện tham dự đầy đủ, tích cực, phát huy tinh 

thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến 

tại các kỳ họp HĐND huyện và các cuộc họp của Ban.   

2. Hoạt động giám sát 
 

2.1. Công tác thẩm tra và hoạt động giám sát thường xuyên  
 

Trong năm 2022, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra 30 

báo cáo, tờ trình và phối hợp với các Ban của HĐND huyện xem xét, thẩm tra 

thể thức văn bản của 31 dự thảo Nghị quyết trình 05 Kỳ họp HĐND huyện1. 

Nhìn chung, các báo cáo thẩm tra được Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện 

đúng thời gian quy định, nêu rõ yêu cầu về sự phù hợp giữa nội dung với chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm đảm nội 

                                                           
1 02 Kỳ họp thường lệ, 01 Kỳ họp Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và 02 Kỳ họp chuyên đề.  
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dung trình các kỳ họp HĐND huyện đúng theo quy định, làm cơ sở giúp đại 

biểu có thêm căn cứ thảo luận, quyết định các vấn đề liên quan. 
 

Trong hoạt động giám sát thường xuyên, các đồng chí thành viên Ban Pháp 

chế HĐND huyện đã tăng cường, phối hợp làm tốt công tác nắm bắt, thu thập 

thông tin thông qua các buổi tiếp công dân, tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử2; 

quan tâm theo dõi việc giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cử tri, 

đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện của các cơ quan có thẩm quyền. Những hoạt 

động trên là cơ sở thực tiễn để Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện có hiệu 

quả công tác thẩm tra, giám sát và các nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn 

được pháp luật quy định. 
 

2.2. Hoạt động giám sát chuyên đề 

Trên cơ sở Chương trình giám sát, khảo sát năm 20223 và chỉ đạo của 

Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã ban hành Quyết 

định thành lập 09 Đoàn giám sát và xây dựng Kế hoạch, tổ chức giám sát đối với 

09 chuyên đề liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân; việc xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế 

làm việc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND, UBND xã, thị trấn; việc thực hiện 

công tác xét xử, giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân huyện; tình hinh giao, 

tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ công chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn; việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện; việc 

thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện qua giám sát, khảo sát 

năm 2020, 2021; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 

của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; việc thực hiện các nội dung trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 3, 4 và trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau 

Kỳ họp thứ 3, 4 HĐND huyện Khóa VI. Quá trình  triển khai, thực hiện hoạt 

động giám sát được thực hiện đúng quy định, kịp thời, đảm bảo tiến độ, kế 

hoạch đề ra; phương thức giám sát chú trọng đổi mới theo hướng tích hợp các 

nội dung với nhau trong trường hợp có cùng đối tượng giám sát nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi về thời gian để cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 

yêu cầu của việc tích hợp tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chất lượng giám 

sát. Sau giám sát, Ban đã kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả 

và kiến nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan những vấn đề trong phạm vi giám 

sát đúng Luật định.   
 

2.3. Các hoạt động khác  

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giám sát, tích cực tham gia hoạt 

động giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện, Thường trực HĐND 

huyện, các Ban của HĐND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

đề xuất với Thường trực HĐND huyện nội dung giám sát 6 tháng cuối năm 2022 

và năm 2023; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, chương trình, 

kế hoạch của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện; thực hiện 
                                                           
2 Địa bàn ứng cử: Đ/c U Ngar, đ/c Phạm Thị Viên tại xã ĐăkHring; đ/c Lê Thị Hả2i tại xã Đăk La; đ/c Nguyễn Thị Mai 

Hương tại xã Ngọk Réo; đ/c Trần Ngọc Trực tại xã Đăk Long.  
3 Chương trình số 01/CTr-BPC, ngày 04/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 
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đảm bảo việc giữ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tham gia tiếp 

xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, qua đó kịp thời 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử; thực hiện 

tiếp công dân theo Nghị quyết số 59/NQ-TTHĐND, ngày 01/9/2021 của 

Thường trưc HĐND huyện; chủ động làm việc với một số cơ quan, đơn vị để 

nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động của Ban. Nghiêm túc trong công tác 

tham mưu, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của 

Thường trực HĐND huyện và tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của 

Thường trực HĐND huyện khi được mời. 
 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

 1. Ưu điểm: Trong năm 2022, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định; hoàn thành đảm bảo chương trình 

công tác đã đề ra và nghiêm túc chấp hành các nhiệm vụ khác theo sự phân 

công, chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện. Hoạt động giám sát được triển 

khai đúng thời gian, kế hoạch, qua giám sát kịp thời phát hiện những bất cập, 

hạn chế và có những kiến nghị phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa 

phương. Công tác thẩm tra được thực hiện đúng quy định, báo cáo thẩm tra thể 

hiện rõ quan điểm đối với nội dung được thẩm tra, góp phần đem lại thành công, 

hiệu quả của các kỳ họp HĐND huyện.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Hạn chế: Công tác tổ chức họp định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, kế hoạch làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện chưa được thực 

hiện thường xuyên, đảm bảo theo thời gian quy định; việc theo dõi, nắm bắt, cập 

nhật tiến độ triển khai, thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện 

sau giám sát ở một số nội dung chưa thường xuyên, kịp thời. 
 

- Nguyên nhân: Tại một số thời điểm họp Ban theo Quy chế làm việc 

(vào tuần cuối tháng của tháng cuối quý) phát sinh nhiệm vụ đột xuất nằm ngoài 

dự kiến, nên việc tổ chức họp chưa thực hiện đảm bảo; thành viên của Ban Pháp 

chế HĐND huyện hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, bận nhiều nhiệm vụ chuyên 

môn nên việc bố trí thời gian nắm bắt, theo dõi các kiến nghị sau giám sát của 

Ban gặp khó khăn. 

 
 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 
 

1. Hoạt động thẩm tra và chuẩn bị nội dung trình các Kỳ họp HĐND 

huyện: Chủ động phân công thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện tích cực 

nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật và tình hình thực tế ở 

địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

để làm cơ sở cho việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ban theo sự 

phân công của Thường trực HĐND huyện để HĐND huyện làm cơ sở xem xét, 

quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. 
 

2. Hoạt động giám sát 
 

 

Nhằm tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về 

Chương trình giám sát năm 2023, Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì, tổ chức 
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Đoàn giám sát theo chuyên đề, thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo 

vụ việc đảm bảo yêu cầu, nội dung, thời gian, đạt hiệu quả. Cụ thể: 
 

- Dự kiến giám sát, khảo sát chuyên đề: 08 chuyên đề, nội dung giám sát 

liên quan đến các lĩnh vực, phạm vi phụ trách của Ban Pháp chế HĐND huyện 

đã được pháp luật quy định.  

- Giám sát thường xuyên: Giám sát tại các Kỳ họp thường lệ, Kỳ họp 

chuyên đề và Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND 

huyện theo quy định. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin, 

nắm tình hình, thường xuyên giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp 

luật; giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện; hoạt động 

quản lý, điều hành của UBND huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

trong lĩnh vực thực thi pháp luật; thường xuyên rà soát, theo dõi, giám sát việc 

thực hiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương theo quy định. 

- Phối hợp giám sát: Tham gia với Đoàn giám sát của Thường trực 

HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện giám sát theo kế hoạch và yêu cầu 

thực tế; theo dõi việc đại biểu HĐND huyện báo cáo hoạt động trước cử tri, tiếp 

công dân định kỳ tại nơi trúng cử, nơi sinh hoạt Tổ đại biểu. 
- Giám sát tại kỳ họp và chất vấn về những vấn đề được cử tri và dư luận 

quan tâm: Tăng cường hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 

thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và giữa hai kỳ họp HĐND 

huyện về những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm. Căn cứ vào tình 

hình thực tế của từng thời điểm, Ban sẽ xem xét, tổ chức Đoàn giám sát, khảo sát 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm bắt, kiến nghị thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ theo quy định. 
3. Các hoạt động khác 
Tham gia đảm bảo hoạt động tiếp công dân tại nơi ứng cử theo quy định 

để nắm bắt kịp thời, tham mưu cho Thường trực HĐND huyện xử lý các yêu 

cầu, khiếu nại, phản ánh của công dân gửi đến; thường xuyên theo dõi, đôn đốc 

các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân. 
Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của 

HĐND huyện; các cuộc họp định kỳ, đột xuất (nếu có) do Thường trực HĐND 

huyện tổ chức. Nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ được giao; chế độ thông tin, báo 

cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu. 

Tổ chức họp Ban Pháp chế HĐND huyện theo Quy chế hoạt động để triển 

khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban, tăng cường mối quan hệ 

giữa các thành viên trong Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể và thống nhất phương 

pháp thực hiện để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023. 
 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND; các Ban 

của HĐND huyện; các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

UBND xã, thị trấn để tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tham 
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dự các cuộc họp, hội nghị của huyện khi được mời và thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công của Thường trực HĐND huyện. 
 

 

Tổ chức họp Ban để tổng kết việc thực hiện chương trình công tác năm 

2023, đề ra chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; thực hiện đánh giá, 

phân loại tập thể, cá nhân Ban Pháp chế HĐND huyện đảm bảo theo quy định.   

Trên đây là báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác 

năm 2022 và chương trình công tác năm 2023./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                           
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TV Ban PC HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

                   TM. BAN PHÁP CHẾ 

       KT. TRƯỞNG BAN 

                   PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

        Lê Thị Hải 
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