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              Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2021                                                

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 về phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Trên cơ sở chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVIII, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kế hoạch 

hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế và các 

thành viên Ban theo quy định của pháp luật và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; góp phần tiếp tục 

nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và tình hình thực tiễn 

địa phương; đúng chương trình, kế hoạch và tiến độ đề ra. 

Phát huy cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của từng 

thành viên Ban Pháp chế trong tham gia các hoạt động của Ban. 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026  

 A. Giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp 

1. Giám sát công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; trật tự, an toàn giao thông; các 

hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương; 
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 2. Giám sát hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử, giam giữ, cải tạo, thi 

hành án và các hoạt động tư pháp khác;  

3. Giám sát công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại; công tác quản lý nhà nước về môi trường, đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; 

4. Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân; công tác thanh tra và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí;   

5. Giám sát công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ 

công chức, viên chức, công tác tinh giản biên chế; công tác cải cách hành chính. 

6. Giám sát về tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Ban; 

7. Giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh (trên lĩnh vực pháp chế); việc thực hiện các 

kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

B. Giám sát chuyên đề 

1. Giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ trên địa bàn tỉnh. 

2. Giám sát công tác thi hành án dân sự; công tác thu hồi, xử lý tài sản 

thất thoát trong các vụ buôn lậu, tham nhũng, vi phạm các quy định gây thiệt hại 

tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

3. Giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp của 

một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

4. Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, 

người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

5. Tình hình thực hiện quy định pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và 

nghị quyết của HĐND tỉnh về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã. 

 6.  Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

trên địa bàn tỉnh. 

 7. Giám sát về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có 

thu trên địa bàn tỉnh. 

C.  Một số hoạt động khác 
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- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các cơ quan đơn vị trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các Kỳ 

họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân 

dân.  

- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thẩm tra và nâng cao chất lượng báo cáo 

thẩm tra về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp theo sự 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức khảo sát thực tế 

các nội dung có liên quan đến dự thảo nghị quyết, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách 

phục vụ cho công tác thẩm tra. 

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

dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức tốt công 

tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Tham gia các Kỳ họp Hội đồng nhân dân, Phiên họp Thường trực Hội 

đồng nhân dân; tiếp xúc cử tri; các hội nghị do Trung ương, khu vực và tỉnh tổ 

chức.  

- Tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh và 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn của Ban. 

 III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Quý III/2021 

- 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. 

- Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 258/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức 

khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ 

dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Quý IV/2021 

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

dân sự; 
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- 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 hỗ trợ và sử dụng ngân sách theo Nghị quyết của HĐND 

các cấp cho các cơ quan Trung ương khối Tư pháp 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. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hàng năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động tham 

mưu, xây dựng dự kiến nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban, 

đồng thời bố trí kinh phí và các điều kiện đảm bảo phục vụ Ban hoạt động. 

2. Bộ phận chuyên viên trực tiếp tham mưu, phục vụ Ban có trách nhiệm 

giúp Ban tổng hợp, xử lý các công việc liên quan quan đến lĩnh vực hoạt động 

của Ban; theo dõi tình hình hoạt động của các thành viên Ban để phục vụ cho 

công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hàng năm. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình 

hình thực tế từng năm, Ban sẽ điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, HĐ. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần 
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