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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 

6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 

và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: 

1. Công tác tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện: 

Tham gia họp liên tịch với Thường trực HĐND huyện để xây dựng nội 

dung, chương trình các kỳ họp HĐND huyện. Chuẩn bị các nội dung thuộc nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XIV đảm bảo thời 

gian, tiến độ và chất lượng.Tích cực phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị 

nội dung trình các kỳ họp theo sự phân công.  

2. Hoạt động giám sát, khảo sát: 

2.1. Hoạt động giám sát tại kỳ họp:  

 Được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã chủ 

trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện thẩm tra 08 nội dung do Thường 

trực HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan trình các kỳ họp HĐND 

huyện1.  

Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các căn cứ 

pháp lý, cơ sở thực tiễn và trình tự thủ tục theo luật định. Các báo cáo thẩm tra 

đảm bảo tính khách quan, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban đối với nội 

dung được thẩm tra; cơ bản làm rõ thêm những mặt làm được, chỉ ra những hạn 

chế, khuyết điểm và có những kiến nghị đề xuất phù hợp và được các ngành ghi 

nhận, tiếp thu. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giúp 

đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện có 

căn cứ, thông tin để xem xét, quyết định tại kỳ họp. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

trong thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp. Tích cực tham gia ý kiến tại các 

                                           
1 Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện (ngày 12/4/2022): Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kỳ họp thứ tư HĐND huyện: Thẩm tra 04 báo cáo của UBND huyện; 03 báo cáo của các ngành Kiểm sát, Toà án 

và Thi hành án Dân sự huyện. 
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phiên thảo luận tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân huyện. 

2.2. Hoạt động giám sát chuyên đề: 

Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2022 của Ban Pháp chế2, 

trong 6 tháng đầu năm Ban đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc bố trí 

chức danh, số lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô3. Qua công tác giám sát, Ban 

đã đánh giá kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, 

kiến nghị những giải pháp khắc phục, tháo gỡ góp phần nâng cao hiệu quả việc 

bố trí, quản lý, sử dụng cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham 

gia công việc của thôn, tổ dân phố trong thời gian đến. 

Tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân 

huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện trong 6 tháng đầu năm 20224; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý 

kiến, thảo luận tại các buổi giám sát, khảo sát. 

3. Các hoạt động khác: 

Tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ, đột xuất do Thường trực HĐND 

huyện tổ chức; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, UBND huyện và 

các cơ quan, đơn vị khi được mời. 

Tham gia, chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực HĐND huyện tiếp công 

dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện. Báo cáo 

tổng hợp tình hình tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu 

HĐND huyện định kỳ; theo dõi, giám sát kết quả việc giải quyết đơn, thư, ý kiến 

kiến nghị của công dân, tổ chức sau khi tiếp công dân theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Pháp chế cơ bản hoàn thành 

tốt chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ theo phân công của Thường 

trực HĐND huyện. Công tác thẩm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động của Ban; giữ mối liên 

hệ tốt với các cơ quan, phòng, ban cấp huyện và các xã, thị trấn; các thành viên 

của Ban chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.  

                                           
2 Chương trình số 11/CTr-BPC, ngày 31/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát, khảo sát của Ban 

Pháp chế HĐND huyện năm 2022. 
3 Kế hoạch số 05/KH-ĐGS, ngày 26/4/2022 của Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về giám sát 

việc bố trí chức danh, số lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô. 
4 Kế hoạch số 04/KH-ĐGS, ngày 14/3/2022 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Đăk Tô về giám sát tình hình quản 

lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn huyện. 

Kế hoạch số 03/KH-ĐGS, ngày 07/3/2022 của Đoàn Giám sát Ban KT-XH HĐND huyện Đăk Tô về giám sát việc 

triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất. 

Kế hoạch số 02/KH-TTHĐND ngày 21/02/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về khảo sát việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2022. 



3 

2. Hạn chế và nguyên nhân  

Đa số thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên việc cân đối, bố 

trí thời gian tham gia các hoạt động của Ban như: họp thẩm tra các nội dung trình 

kỳ họp, tham gia các hoạt động giám sát đôi lúc còn hạn chế.  

 III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022: 

 1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung trình tại các 

kỳ họp HĐND huyện và các kỳ họp chuyên đề (nếu có). Tổ chức thực hiện hiệu 

quả Chương trình công tác năm 2022 của Ban. 

2. Tham gia đầy đủ các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND huyện theo kế hoạch. Tham gia với Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát (khi được mời). 

3. Theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung kết luận, 

kiến nghị sau giám sát của Ban, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các kết luận 

về Thường trực HĐND và HĐND huyện theo quy định. 

 4. Chủ động tổ chức các hoạt động khảo sát để phục vụ cho công tác thẩm 

tra các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, phiên họp Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện.  

 5. Tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND huyện. Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Thường trực 

HĐND huyện và các cuộc họp, Hội nghị của Huyện ủy, UBND huyện, các cơ 

quan, đơn vị (khi được mời). 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và theo phân công của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

Trên đây là báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động 

6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Thường trực HĐND các xã, TT; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, BPC.                                     

 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Thùy Dương 
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