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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 42/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

               

THÔNG BÁO 

Nội dung, kế hoạch hoạt động giám sát chủ yếu năm 2021 

của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

 
   

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương;   

Căn cứ Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2021 

như sau:   

1. Giám sát chuyên đề  

- Tham gia cùng đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát về tình hình thực 

hiện pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp; 

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải 

tạo không giam giữ tại địa phương.  

2. Giám sát, khảo sát thường xuyên 

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên 

giới, hải đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; trật tự an toàn 

giao thông; công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian 

lận thương mại; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác thanh tra, 

tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả thực hiện các kết luận về 

giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành; việc thực 

hiện trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các Kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.  

3. Các hoạt động khác 

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các cơ quan đơn vị để chuẩn bị nội dung, chương trình các Kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

- Phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; 
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- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân 

công. 

4. Dự kiến kế hoạch triển khai từng quý trong năm 2021 

Quý I/2021: 

- Giám sát, khảo sát công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại thời gian trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán và 

cả năm 2021 tại một số địa phương, đơn vị. 

- Khảo sát một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII chưa được giải quyết dứt điểm; 

- Giám sát về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo và kết quả thực hiện 

các kết luận của thanh tra về giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Quý II/2021 

- Tham gia cùng đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát về tình hình thực 

hiện pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp; 

- Tiếp tục giám sát về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo; 

- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chế; chuẩn bị 

một số nội dung phục vụ hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

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

để chuẩn bị nội dung Kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh. 

Quý III/2021 

- Tổ chức giám sát chuyên đề “tình hình chấp hành pháp luật trong việc 

thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương”; 

- Giám sát, khảo sát về công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh; 

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

việc trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp 

HĐND tỉnh khóa XVII. 

 Quý IV/2021 

- Giám sát, khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án 

dân sự; 

- Giám sát, khảo kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành trên lĩnh vực Pháp chế đang còn hiệu lực thi hành; 

- Giám sát việc Hội đồng nhân dân các cấp chi hỗ trợ ngân sách cho các 

cơ quan Trung ương khối Nội chính đóng trên địa bàn; 

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

để chuẩn bị nội dung Kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể, Ban sẽ tiến hành khảo sát, giám sát một số 

lĩnh vực nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi hoạt động của 

Ban được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm; tổ chức một số cuộc hội nghị, 

hội thảo để phục vụ hoạt động giám sát của Ban năm 2021; tăng cường trao đổi 

kinh nghiệm về hoạt động với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành 

phố. 

Trên cơ sở kế hoạch cả năm, Ban Pháp chế sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể 

triển khai thực hiện và thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần làm 

việc đến các thành viên Ban, các cơ quan liên quan, đơn vị được khảo sát, giám 

sát; đồng thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình giám sát hàng tháng, 

quý đảm bảo phù hợp tình hình./. 
  

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND, UBMTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

Đảng uỷ khối CCQ và DN tỉnh; 

- Các cơ quan nội chính, các Sở ngành có nội 

dung liên quan đến hoạt động giám sát; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- TT HĐND các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu VT, HĐ2. 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần 
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