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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 298/BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020  

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh gặp 

nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến 

mọi mặt của đời sống xã hội, phần nào ảnh hưởng đến Kế hoạch hoạt động của 

Ban. Tuy nhiên, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục phát huy kết 

quả đạt được, bám sát chương trình công tác, tích cực triển khai, tổ chức các hoạt 

động, cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ trọng tâm khác 

theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

a, Giám sát chuyên đề 

 Tổ chức tốt cuộc giám sát chuyên đề của Ban về “Việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và 

việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ 

dân phố”, đảm bảo tiến độ, kế hoạch và chất lượng.   

 b, Về giám sát, khảo sát, làm việc thường xuyên 

Chủ động phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức các cuộc 

khảo sát, làm việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban, cụ thể: 

- Khảo sát, làm việc với Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu Treo về tình hình an ninh khu vực biên giới và cửa khẩu; công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 

trong thời gian trước, trong, sau tết Nguyên đán và nhiệm vụ năm 2020.  

- Làm việc với các ngành khối Nội chính về một số vụ án bị hủy, cải sửa 

và án tuyên không rõ, khó thi hành, đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong 

Thi hành án Dân sự. 
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- Làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà về tình hình, kết quả công tác tuyển gọi công dân 

nhập ngũ năm 2019; kế hoạch năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. 

- Khảo sát, làm việc với các đơn vị Đăng kiểm về công tác kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua các đợt khảo sát, giám sát, bên cạnh ghi nhận những kết quả 

đạt được, Ban Pháp chế đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến 

nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành những giải pháp nhằm nâng 

cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

pháp luật trên các lĩnh vực liên quan. Thực hiện tốt việc ban hành các thông báo 

kết quả giám sát, khảo sát; tổng hợp kiến nghị tại các phiên họp thường kỳ của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp 

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (Kỳ họp chuyên đề), 

Ban làm việc với Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và 

tổ chức họp thẩm tra về các Đề án: (01) Một số chính sách hỗ trợ đối với Công 

an xã nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an 

xã, thị trấn; (02) Chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tiếp 

công dân chuyên trách trên địa bàn tỉnh. 

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp giữa năm 

2020), Ban đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, dự thảo nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; Các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: (01) 

Sắp xếp, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thành 

phố, thị xã; (02) điều chỉnh kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; 

đóng góp ý kiến vào việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới. 

3. Tham gia chuẩn bị nội dung các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ 

trách 
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Lãnh đạo Ban tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan về thống nhất dự kiến chương trình 

nội dung kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động 

giám sát của Ban trong 6 tháng đầu năm 2020, đề xuất nội dung xây dựng 

Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tham gia các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, các cuộc 

họp của Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp và đóng góp 

ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp, dự 

thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tích cực phối 

hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết và tài 

liệu có liên quan, bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra 

thực hiện đúng quy định. 

Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung 

phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực 

pháp chế, nội chính.  

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và các hoạt động khác 

Các thành viên Ban Pháp chế đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ 

với các cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương. Tham gia đầy 

đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, làm 

tròn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Kịp thời nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử. 

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 

được Ban được quan tâm; 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế nhận 25 đơn của công 

dân; đã chuyển kịp thời, đúng quy trình đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết. 

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về chính sách đặc thù 

Công nghệ thông tin và bảo lưu chức danh, chế độ đối với Trưởng Công an xã; 

báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình thi hành pháp luật và kết quả tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật trên lĩnh vực Bộ quản lý. 

- Giám sát việc xử lý đơn thư của Bà Trần Thị Liệu (vợ của Liệt sỹ 

Dương Văn Thông), trú tại xóm Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân; đơn 
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của ông Nguyễn Huy Cổn, trú tại Tổ dân phố 3, phường Hưng Trí; đơn của ông 

Phan Công Huyên, trú tại Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh; đơn thư của Bà Nguyễn Thị Mạn, thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện 

Vũ Quang. 

- Phối hợp với Ban Kinh tế Ngân sách góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Góp ý dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng 

và dự thảo Quyết định “Ban hành Quy định thực hiện ngày pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

 - Đồng chí Trưởng ban tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Kiểm tra đối với Ban cán sự đảng, đồng chí Bí thư và các đồng chí Ủy 

viên Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; công tác thụ 

lý, giải quyết các vụ việc, vụ án”. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm Ban Pháp chế đã tổ chức triển khai các mặt 

công tác cơ bản theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và 

hiệu quả. Hoạt động giám sát tiếp tục đạt được kết quả tích cực; kịp thời có các 

kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để tập trung tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Công 

tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp theo lĩnh 

vực phân công được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. 

Chế độ làm việc tập thể của Ban luôn được đảm bảo, đa số thành viên Ban 

đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia làm việc, đóng góp ý kiến đối 

với hoạt động của Ban.  

Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban 

Pháp chế còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như sau:  

Một số thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các 

hoạt động còn hạn chế đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả thực 

hiện các nhiệm vụ của Ban. Do tình hình dịch bênh COVID -19 và giãn cách xã 

hội nên một số nhiệm vụ chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Giám sát tình 

hình chấp hành pháp luật trong bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận 

tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi; Giám sát thực 

hiện các kiến nghị của Ban sau giám sát, khảo sát năm 2019.   
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020  

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

- Tham gia cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Việc 

thành lập và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn". 

- Tổ chức cuộc giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về “Tình hình chấp 

hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết 

các trường hợp tạm đình chỉ điều tra; kết quả, hiệu quả công tác giáo dục, cải 

tạo người phạm tội”. 

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.  

- Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Đảm 

bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; môi trường; an toàn vệ sinh thực 

phẩm... 

- Giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công 

tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị 

định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị quyết số 

26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh; công tác tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

- Giám sát công tác xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới 

hành chính; Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Giám sát 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện các kiến nghị của 

Ban Pháp chế. 

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong bảo đảm an toàn giao 

thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt 

và xe taxi.      

- Làm việc với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án 

dân sự, Công an tỉnh và một số cơ quan liên quan về kết quả hoạt động của các 

ngành năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. 

- Phối hợp với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương để chuẩn bị nội dung Kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

  



6 

 

2. Các hoạt động khác 

- Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

- Tham gia các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản QPPL khi có yêu 

cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh. 

 - Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực nội chính; kết quả thực hiện 

kiến nghị của Ban để đôn đốc thực hiện có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ giữa các 

ban Hội đồng nhân dân tỉnh với các cơ quan chức năng, các địa phương để triển 

khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

 - Tham gia ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp 

thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Tổ chức cho thành viên Ban trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số 

tỉnh.  

- Tổ chức họp Ban tổng kết nhiệm vụ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 

2021 và thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể, Ban Pháp chế sẽ tiến hành khảo sát, giám 

sát một số nội dung cần thiết trong công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi 

hoạt động của Ban được dư luận cử tri, Nhân dân quan tâm; tổ chức một số cuộc 

hội nghị, hội thảo để phục vụ hoạt động giám sát. 

Trên đây là báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh./.   
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- ĐB HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh; 

- Lưu VT, PC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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