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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021
và Chương trình hoạt động giám sát năm 2022
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ
chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-206;
Chương trình công tác, chương trình giám sát của HĐND huyện; Quy chế hoạt
động của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp
chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:
1. Xây dựng Chương trình công tác năm 2021:
Ngay từ đầu năm, căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện
khóa XII, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND
ngày 7 tháng 7 năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của
HĐND huyện. Ban Pháp chế đã họp xây dựng Chương trình công tác và kế
hoạch giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung giám sát việc
chấp hành và thực thi pháp luật; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền được giao đối với các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật; thẩm tra các
báo cáo, Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện giao.
2. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện:
Ban đã tham gia giúp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 2,3
HĐND huyện khóa XII với các nhiệm vụ như: dự kiến nội dung, chương trình
kỳ họp; Kế hoạch tiếp xúc cử tri; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất qua giám sát
của Ban Pháp chế để gửi Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện trả
lời;
Ban đã chủ động theo dõi khảo sát, nắm rõ về tình hình, thu thập các
thông tin có liên quan để phục vụ cho hoạt động thẩm tra đối với các Báo cáo,
Đề án, các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện do
Thường trực HĐND huyện phân công;
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2,3 HĐND huyện khóa XII, Ban Pháp chế đã
tiến hành giám sát đối với HĐND- UBND các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang
về nội dung xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm
việc của UBND xã.. giám sát gián tiếp thông qua việc nghiên cứu báo cáo bằng
văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện,
Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, phòng Nội vụ, Công an huyện, Hạt Kiểm
lâm, BQL rừng phòng hộ Nam Trà My. Nội dung giám sát việc chấp hành và
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thực thi pháp luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao.
Tại các kỳ họp, các thành viên Ban Pháp chế đã tham gia đầy đủ, nghiêm
túc, tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp
được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại
biểu HĐND huyện là thành viên của Ban tổng họp, chuyển tải tới kỳ họp;
Sau kỳ họp, theo phân công của Chủ tọa kỳ họp, Lãnh đạo chuyên trách
của Ban đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, các Ban HĐND huyện và
các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các
dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch HĐND huyện ký chứng thực đảm bảo đúng
thời gian quy định;
3. Hoạt động giám sát, khảo sát:
Trong năm 2021, Ban Pháp chế đã tập trung, chú trọng Khảo sát tình hình
việc triển khai một số Nghị Quyết về lĩnh vực nội chính, pháp chế, đơn vị khảo
sát trực tiếp Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng
nội vụ, Ban QLR phòng hộ Nam Trà My, UBND xã Trà Mai, Trà Dơn, Trà
Vinh.
Phòng NN&PTNN huyện, Ban QLR phòng hộ Nam Trà My. Ban khảo
sát về nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2016
của HĐND huyện về Đề án trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa và bảo vệ
rừng giai đoạn 2017-2020.
Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện, Ban khảo sát việc triển khai thực
hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án
“Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn
huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2020”.
Phòng Nội vụ huyện, Ban khảo sát nội dung triển khai Nghị quyết số
28/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về Đề án đẩy mạnh cải cách
hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020.
Khảo sát trực tiếp đối với UBND xã Trà Mai, Trà Dơn, Trà Vinh.
Ban giám sát ba xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang về việc xây dựng, ban
hành thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, quy chế làm việc
của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND
ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày
13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có nhiều đổi mới như: khảo sát thực
tế ở cơ quan, đơn vị cơ sở để nắm bắt thông tin, tình hình rồi mới tiến hành làm
việc với cơ quan chủ quản để làm rõ vấn đề; sau giám sát, khảo sát tổ chức họp
Ban để thảo luận, thống nhất kết luận giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám
sát. Nêu rõ những kết quả của các cơ quan, đơn vị được giám sát đạt được,
những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, yêu cầu
đề ra các biện pháp để khắc phục và thực hiện đúng Chỉ thị, Nghị quyết, Quy
định của đảng và pháp luật của Nhà nước. Vì thế, chất lượng giám sát được nâng
lên, các kiến nghị, đề xuất của Ban được đánh giá cao và được các cơ quan, đơn
vị chấp hành thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước của các cơ quan, đơn vị được giám sát.
4. Hoạt động thẩm tra:
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã
tổ chức thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 02 HĐND huyện (Nghị
quyết ban hành Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, Nghị quyết
ban hành quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, Ban
cũng đã thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021, bổ sung các biện pháp thực hiện 6
tháng cuối năm 2021 (Công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự ,
an toàn xã hội, thực thi pháp luật, Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt
động tư pháp, công tác xét xử và thi hành án). Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 03,
HĐND huyện, Ban đã thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kinh
tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022, báo cáo kết quả thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và
báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa
án nhân dân huyện, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Thẩm tra Đề
án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2021-2026, định
hướng đến năm 2030.
Qua kết quả thẩm tra, đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu soạn thảo
tiếp thu các ý kiến yêu cầu, điều chỉnh bổ sung về dự thảo Nghị quyết để trình
kỳ họp HĐND huyện. Đối với báo cáo của các cơ quan, đơn vị yêu cầu tiếp thu
ý kiến của Ban Pháp chế để bổ sung những kết quả đạt được cũng như tồn tại,
hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
5. Về các hoạt động khác:
Ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, Ban Pháp chế đã
tích cực tham gia vào các hoạt động khác như sau:
Tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND huyện và UBND
huyện; Tham dự kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện.
Phối hợp với các ban HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện giám sát
tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã.
6. Đánh giá chung:
* Những kết quả đạt được:
Năm 2021, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện đã bầu Trưởng
Ban, Phó Ban và phê chuẩn số lượng thành viên của Ban. Thực hiện chức năng,
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nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, nhiệm vụ do Thường trực HĐND
giao. Ban đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động khóa XII, nhiệm kỳ 20212026, xây dựng kế hoạch giám sát với các nội dung cụ thể và tổ chức triển khai
thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các vấn đề liên quan. Nội
dung giám sát được Ban chú trọng vào những vấn đề được nhiều cử tri quan
tâm. Qua giám sát, Ban đã phát hiện những vấn đề còn tồn tại đề nghị UBND
huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có biện pháp điều chỉnh kịp
thời. Bên cạnh đó, những vấn đề cần quan tâm được Ban đưa vào báo cáo thẩm
tra thường kỳ và thẩm tra chuyên đề để phục vụ nội dung cho các kỳ họp HĐND
huyện.
* Những tồn tại và hạn chế:
Việc thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra chủ yếu
từ báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát, thẩm tra nên phần nào ảnh hưởng đến
chất lượng giám sát của Ban.
Một số thành viên của Ban do điều kiện ở xa và là nông dân tiêu biểu của
xã Trà Nam nên việc đi lại cũng khó khăn trong quá trình tham gia họp Ban,
tham gia giám sát tại các xã.
Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:
Lãnh đạo và đa số thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, nhiều nhiệm vụ
chi phối nên khó khăn trong việc sắp xếp tham gia đầy đủ các hoạt động của
Ban.
II - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022:
1. Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo
quy định và các nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.
2. Thường xuyên phối hợp với các Ban HĐND huyện, Thường trực
HĐND huyện, các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
3. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND năm 2022.
4. Giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát
nhân dân huyện; giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện, UBND các xã về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng,
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên
khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, xây dựng chính quyền
địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của các cơ quan
Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân
trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và
Nghị quyết HĐND huyện về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh,
trật tự, an toàn xã hội, công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản,
quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, xây dựng chính quyền địa phương,
quản lý địa giới hành chính do HĐND huyện hoặc Thường trực HĐND huyện
phân công.
5. Nâng cao chất lượng thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, dự thảo nghị
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quyết trình HĐND huyện trong lĩnh vực Ban Pháp chế phụ trách. Phân công các
thành viên tham gia nghiên cứu báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết ngay từ khâu
chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản trình kỳ họp. Phối họp thẩm
tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết khi có yêu cầu.
6. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động với Ban Pháp chế
HĐND các huyện.
7. Duy trì chế độ họp Ban theo đúng quy định.
8. Thực hiện các công việc thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất khi có
yêu cầu.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Chương trình hoạt
động giám sát năm 2022 c ủa Ban Ph áp ch ế HĐND huyện. Báo cáo H ội đồng
nhân dân huyện.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Lưu VP.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN
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