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Số: 407/QĐ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, 

đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 25 tháng 

01 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch hoạt động 

năm 2020; 

Xét đề nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát 

 - Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh về “Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh”, gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Bà Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh: Trưởng đoàn; 

2. Ông Võ Văn Phúc, Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh 

Thanh tra tỉnh: Phó Trưởng đoàn;  

3. Bà Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Thành viên; 

4. Ông Bùi Nhân Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh: Thành viên; 

5. Ông Trần Hậu Tám, Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Thành viên; 

6. Ông Lê Ngọc Huấn, Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí 

thư Huyện ủy Hương Khê: Thành viên; 
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7. Ông Nguyễn Huy Hùng, Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh: Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu, Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh: Thành viên. 

9. Ông Đặng Quốc Cương, Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Thành viên; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời các Ông/Bà sau tham gia Đoàn 

giám sát: 

1. Ông Phan Quý Nhất, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

2. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an tỉnh.  

-  Tổ thư ký Đoàn giám sát: 

1. Ông Trần Đình Tuấn, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ 

trưởng; 

2. Bà Bùi Thị Hồng Sâm, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Tổ phó; 

3. Ông Nguyễn Xuân Bằng, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm 

sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trật tự - xã hội, Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh: Thành viên; 

4. Ông Đinh Văn Lĩnh, Đội trưởng Đội kiểm tra hướng dẫn việc thi hành 

pháp luật trong hoạt động điều tra - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh: 

Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân 

dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh: Thành viên. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát 

1. Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong trong tiếp nhận, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều 

tra, hướng giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

2. Qua giám sát, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, 

vướng mắc, phát hiện những vi phạm pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; làm 

rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân liên quan. Kiến nghị với Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan những nội dung về hoàn thiện chính sách, 

pháp luật, những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này 

trong thời gian tới. 

 3. Tổng hợp kết quả giám sát báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. 
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Điều 3. Phạm vi, nội dung giám sát 

1. Phạm vi giám sát 

Thời điểm lấy số liệu báo cáo, thống kê: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

31/8/2020. 

2. Nội dung giám sát 

Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 4. Đối tượng, phương thức giám sát 

1. Đối tượng 

- Công an tỉnh: Cơ quan CSĐT; 

- Công an các huyện, thành phố, thị xã: Cơ quan Cảnh sát điều tra; 

- VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thành phố, thị xã. 

2. Phương thức 

- Căn cứ vào báo cáo và tình hình cụ thể, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại 

Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an, VKSND một số đơn vị cấp 

huyện. 

- Giám sát thông qua thu thập thông tin từ tiếp xúc cử tri; đơn thư phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả làm việc của các cơ quan chức năng; phương 

tiện thông tin đại chúng và một số hình thức cần thiết khác. 

- Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá báo cáo của các đối tượng giám sát. 

Điều 5. Kế hoạch giám sát 

- Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 07/9/2020: 

+ Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát; 

+ Xây dựng đề cương, biểu mẫu phục vụ công tác báo cáo; 

+ Họp Đoàn giám sát thông qua kế hoạch, dự kiến chương trình giám sát. 

- Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 25/9/2020: 

+ Gửi đề cương, biểu mẫu yêu cầu các đơn vị báo cáo; 

+ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 

quan gửi báo cáo, cung cấp tài liệu.  

+ Đoàn giám sát thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động 

giám sát. 

-  Từ ngày 26/9/2020 đến ngày 30/10/2020: 

Đoàn giám sát trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị (Theo chương 

trình cụ thể của Đoàn). 

- Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 15/11/2020: 

Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo kết quả giám sát. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn giám sát có trách nhiệm tổ chức các hoạt động giám sát đảm bảo 

đúng các quy định của pháp luật; kết quả giám sát phản ánh trung thực, chính xác, 

khách quan tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa 
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bàn; tổng hợp kết quả giám sát báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường 

lệ cuối năm 2020. 

2. Các cơ quan được được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo, 

tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm 

vụ; tổ chức làm việc trực tiếp với Đoàn giám sát khi có yêu cầu. 

Xây dựng báo cáo, biểu mẫu đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát.  

Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả của 

cấp mình, đồng thời tổng hợp báo cáo của cấp huyện về hoạt động trên trong giai 

đoạn 2019-2020. 

3. Tổ thư ký có nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát; 

phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các 

cuộc làm việc; là đầu mối thu thập, tiếp nhận, xử lý các tài liệu, báo cáo; xây 

dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

4. Kinh phí phục vụ giám sát được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của 

Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí phương tiện, các điều kiện làm việc phục 

vụ Đoàn giám sát trong quá trình thực hiện cuộc giám sát. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Đoàn giám sát; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã; Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 7; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thành viên Đoàn Giám sát, Tổ thư ký; 

- Viện KSND tỉnh, Viện KSND các huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị 

xã; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- Chánh VP, Phó VP Nguyễn Thị Việt Hà; 

- Lưu: VT, PC. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ Y 
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