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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
(Trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa XII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND huyện 
và sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra dự thảo về Chương 
trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND huyện 
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghiên cứu, xem xét nội dung dự thảo Nghị 
quyết; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
năm 2015. Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra như 
sau: 

1. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết:
Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015 thì “Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến chương trình 
giám sát hằng năm của Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân huyện xem 
xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm của năm trước” (Điều 58). Do đó, tại kỳ họp 
này HĐND huyện thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện 
năm 2023 là phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

2. Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền quyết định: 
Ban Pháp chế nhận thấy dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của 

HĐND huyện năm 2023 có đầy đủ căn cứ pháp lý, được xây dựng căn cứ theo các 
quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Thể thức văn bản đảm bảo 
theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám 
sát thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND huyện. 

3. Về nội dung: 
Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 được xây dựng trên cơ sở 

thẩm quyền giám sát của HĐND được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, 
pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; giám sát hoạt 
động của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát 
nhân dân huyện; giám sát quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND 
cấp xã. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nội dung giám sát cụ thể 
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từng vấn đề thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. Kết quả giám sát những nội dung 
này sẽ là cơ sở quan trọng giúp HĐND huyện đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện đã 
ban hành về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, chấp hành và 
thực thi pháp luật trên địa bàn huyện.

Từ những nhận định trên, Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất đề nghị 
HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của 
HĐND huyện năm 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết về 
Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Kính trình kỳ họp thứ 05, Hội 
đồng nhân dân huyện khoá XII xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                            
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Lưu: VP, UBND.   

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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