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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ  

năm 2022 của Ban Pháp chế  ội đồng nhân dân tỉnh  
 

I.  Ì    Ì    Ổ C ỨC CỦA BA  P ÁP C Ế    D  Ỉ   

Năm 2021, là năm kế thừa các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh khóa XVII cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII. Hoạt 

động của Ban chính thức từ Kỳ họp thứ nhất, ngày 25/6/2021.  

Tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã 

bầu Ban Pháp chế với 09 thành viên (02 thành viên tái cử); trong đó đồng chí 

Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 07 thành viên còn lại hoạt 

động kiêm nhiệm đồng thời giữ các cương vị chủ chốt tại các địa phương, đơn vị.  

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động, 

quy định về lề lối làm việc, phân công trách nhiệm của các thành viên, đồng thời 

định hướng một số nội dung hoạt động giám sát chủ yếu của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

II. KẾ  QUẢ  OẠ        ĂM 2021 

Tiếp tục kế thừa các nhiệm vụ được chuyển giao và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026  đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ 

được giao và đạt được một số kết quả trọng tâm từ tháng 7 năm 2021, như sau: 

1.  oạt động khảo sát, giám sát 

1.1 Hoạt động giám sát chuyên đề 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương và tổ 

chức giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành 

án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2021". Đoàn giám sát đã triển khai 

giám sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 05 Chi cục Thi hành án dân 

sự cấp huyện. (Báo cáo giám sát này của Ban được trình tại kỳ họp thứ 4, 

HĐND tỉnh) 

1.2 Về giám sát, khảo sát, làm việc thường xuyên:  

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã đề ra và tình hình thực tế tại địa 

phương, Ban đã chủ động phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức các 

cuộc khảo sát, làm việc nắm thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban, 

cụ thể: 



 
 

- Làm việc với Sở Nội vụ, Quỹ Đầu tư phát triển về phương án cơ cấu lại 

quỹ.  

- Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thống nhất nhân sự Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm nhân 

dân tỉnh. 

- Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Hương 

Quang.  

- Làm việc với Sở Tư pháp về công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư 

pháp trên địa bàn tỉnh. 

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

án dân sự tỉnh về tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của 

các đơn vị.  

Kết thúc mỗi đợt giám sát, khảo sát, bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt 

được, Ban Pháp chế đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đánh giá đúng thực trạng 

những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quản 

lý, điều hành. Những nội dung này Ban có thông báo cho đơn vị được khảo sát, 

giám sát hoặc đưa vào báo cáo thẩm tra tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và phiên 

họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Công tác thẩm tra báo cáo, đề án và các văn bản của UB D tỉnh  

2.1 Hoạt động thẩm tra trước Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 04 Kỳ họp 

(trong đó có 01 Kỳ họp chuyên đề). Để chuẩn bị các nội dung, thông tin nhằm 

thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định tại kỳ họp, Ban Pháp chế đã tổ 

chức làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về các nội dung trình Kỳ 

họp. Công tác thẩm tra của Ban thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung 

cấp nhiều thông tin giúp đại biểu có căn cứ thảo luận và quyết định.  

Tại Kỳ họp thứ 02 (Kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVIII, nhằm phục vụ cho hoạt động thẩm tra nội dung: Kiện toàn tổ chức và 

hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh; điều chỉnh biên chế công chức, 

chỉ tiêu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và số lượng người làm việc 

viên chức năm 2021, Ban Pháp chế đã đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp 

thông tin, báo cáo tình hình; tổ chức làm việc với các ngành liên quan, họp thẩm 

tra và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 

Tại Kỳ họp thứ 03 (Kỳ họp chuyên đề), Ban Pháp chế được phân công 

thẩm tra 03 Nghị quyết: đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; bảo 

đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021 - 2026, đây là những nội dung quan trọng nhằm mục đích huy 

động sức mạnh của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và các điều kiện 

khác để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 



 
 

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp 

chế đã chủ trì tổ chức thẩm tra các nội dung:  

- Kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, mục 

tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 (Phần 

nội dung về nội chính); 

 - Kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh, Cục Thi hành án dân sự năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; 

- Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2022. 

 - Việc thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021; kế hoạch 

biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, công lập, chỉ tiêu 

lao động hợp đồng năm 2022; 

- Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số đơn vị trên địa bàn 

tỉnh. 

 2.2. Hoạt động thẩm tra, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp 

Giữa hai Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ trì, tham 

mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát 

sinh: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo 

cải cách tư pháp năm 2021. Báo cáo công tác giám sát cải cách tư pháp năm 

2021. Báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2021… 

Góp ý các dự thảo: Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới; văn bản “về tăng cường công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”; Nghị quyết hướng dẫn 

hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân … 

3.  ham gia chuẩn bị nội dung các phiên họp, kỳ họp của  ội đồng 

nhân dân,  hường trực  ội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ 

trách 

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 2, 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổng hợp tình hình thực 

hiện hoạt động giám sát của Ban trong năm 2021, đề xuất nội dung xây dựng 



 
 

Chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2022 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 Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư 

pháp, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 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. 

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

cáo và các hoạt động khác 

Lãnh đạo và 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. 

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng nội dung, chương trình các Kỳ họp; 

tổng hợp các câu hỏi chất vấn của thành viên Ban Pháp chế gửi đến Kỳ họp. 

Ngoài ra, lãnh đạo chuyên trách Ban tham gia tiếp dân và xử lý các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức gửi đến Ban và Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

5.  ánh giá chung 

a. Thuận lợi  

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đa số thành viên Ban Pháp chế đã 

chú trọng dành thời gian theo dõi, giám sát, nhất là đối với những vấn đề được 

dư luận và cử tri quan tâm. Nhìn chung, Ban Pháp chế đã hoàn thành tốt kế 

hoạch hoạt động đã đề ra, thành viên của Ban tham gia có hiệu quả các hoạt 

động của Ban, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, sự 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo chuyên trách Ban 

đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động của Ban; giữ mối liên hệ với các 

cơ quan Trung ương và địa phương;  

b. Khó khăn, hạn chế 

Do tình hình dịch bệnh Covit-19 kéo dài nên đã ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động của Ban như một số cuộc giám sát, khảo sát tại các địa phương, đơn 

vị phải thay đổi, điều chỉnh thời gian, rút gọn thành phần tham gia. 

Đa số các thành viên của Ban hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, nên 

một số thành viên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Ban; việc thu 

thập, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra của 

Ban chưa được thường xuyên, đầy đủ nên chất lượng một số cuộc làm việc chưa 

cao; một số ngành, đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị của Ban còn chậm; một 



 
 

số cơ quan hữu quan tiếp thu, xử lý các ý kiến, kiến nghị của Ban có lúc chưa 

kịp thời, chưa kiên quyết. 

Thời gian tới, Ban cố gắng khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động của Ban và thành viên Ban. 

 III.    ỆM VỤ, KẾ  OẠC   OẠ        ĂM 2022 

Ban Pháp chế dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung chủ 

yếu sau: 

- 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 quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức bộ máy và biên 

chế; xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; công tác 

thanh tra, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý thị 

trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; quản lý Nhà nước 

về tài nguyên, khoáng sản; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng;  

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; 

công tác xét xử và thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự; công tác 

phòng chống tham nhũng;  

- Tổ chức các cuộc khảo sát, làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để 

nắm thông tin, chuẩn bị tốt nội dung của các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chung, Ban sẽ cụ thể hóa chương trình kế hoạch hoạt 

động hàng tháng, quí và cả năm. 

Ngoài các nội dung giám sát trên, căn cứ vào tình hình thực tế và thấy cần 

thiết Ban có thể tổ chức giám sát thêm một số nội dung khác. Đồng thời tích cực 

đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện những nội dung kiến nghị của Ban và 

ý kiến cử tri, ý kiến chất vấn đại biểu, giám sát hoặc khảo sát đột xuất những 

vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ 

năm 2022 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 và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, PC. 
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