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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     HUYỆN ĐẠI LỘC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

     Số:   73 /BC-HĐND                                Đại Lộc, ngày   30  tháng 6 năm 2020 
 

                           

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 

6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết 

quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 
 

 

1. Công tác giám sát 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Pháp chế đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 

giám sát các cơ quan tư pháp và các địa phương về lĩnh vực thi hành pháp luật, 

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương. 

Qua theo dõi tình hình thực tế, Ban đã đề nghị Thường trực HĐND huyện đưa các 

nội dung cần giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế vào chương trình 

giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện.  

Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

HĐND huyện và Chương trình giám sát của Ban Pháp chế năm 2020; Ban Pháp 

chế đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, tiến hành 

giám sát “ công tác nội chính, công tác xây dựng dựng chính quyền từ năm 

2018 đến năm 2019” tại UBND thị trấn Ái Nghĩa và UBND xã Đại Sơn.  
 

Trong quá trình giám sát, Ban Pháp chế luôn bám sát kế hoạch đã đề ra và 

tránh được sự chồng chéo giữa các đơn vị, địa phương. Hoạt động giám sát luôn 

đảm bảo đúng nội dung, thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục giám sát theo quy 

định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thông qua 

giám sát đã kịp thời kiến nghị đối với các địa phương được giám sát về phát huy 

những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, đồng 

thời chuyển các kiến nghị của các địa phương được giám sát đến các cấp, các 

ngành có liên quan xem xét giải quyết, giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 

trong công tác quản lý nhà nước tại các địa phương.  
 

Ngoài ra, Ban Pháp chế còn cử các thành viên của Ban tham gia các đoàn 

giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế - xã hội 

của HĐND huyện. Phân công Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế tham gia các 

đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và Đoàn giám sát 

của Ban Pháp chế và Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam về làm việc 

tại huyện Đại Lộc. 
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Ban Pháp chế thường xuyên thực hiện công tác giám sát thông qua theo dõi 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ cũng như việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên và 

Nghị quyết của HĐND huyện về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương.  
 

2. Công tác thẩm tra 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Pháp chế đã thực hiện thẩm 

tra các báo cáo của UBND huyện và các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trên các lĩnh vực thi hành pháp luật, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng; 

thẩm tra báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn 

huyện trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI. Nội dung của các báo cáo thẩm 

tra được các thành viên Ban Pháp chế tập trung thảo luận sâu kỹ, làm sáng tỏ 

những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm, giúp các đại biểu HĐND huyện có 

cơ sở để xem xét, biểu quyết thông qua các báo cáo đã được Ban Pháp chế thẩm tra 

trình các kỳ họp HĐND huyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
 

 

 3. Các công tác khác 
- Tham gia cùng với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện 

chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND huyện.  

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện triệu tập, các 

Hội nghị, các cuộc họp liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Ban Pháp chế.  
 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban Pháp chế HĐND huyện đã 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như kế hoạch công tác đã đề ra. Trong 

quá trình hoạt động. các thành viên của Ban Pháp chế luôn cố gắng, tích cực trong 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, nhờ đó chất lượng hoạt động từng bước 

được nâng lên.  
 

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Pháp chế 

HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI./.  

 

Nơi nhận:                                                                          TM. BAN PHÁP CHẾ 

- TT. Huyện ủy;                                                                                     TRƯỞNG BAN 
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;                                                    

- Đại biểu HĐND huyện; (Đã ký) 

- Lưu: VT, CVHĐ.   

                                                                            

                                                                                        Nguyễn Văn Đãi 


