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BAO CÁO
Kt qua hoat dng cüa Ban Pháp ch HOND huyn
nãm 2020 và phuong hiróng, nhim vy nãm 2021
Can cCr Lut T chüc ChInh quyn dja phirang nám 2015; Thjrc hin Chuang
trInh cong tác näm 2020 cüa Ban Pháp ché. Ban Pháp ché Hi dông nhân dan
huyn báo cáo Hi dông nhân dan huyn kêt qua hot dng nAm 2020 và phirng
hu&ng nhim vii näm 2021 nhi.r sau:
I. Kt qua hot dng nám 2020
1. V cong tác tham gia chun bj ni dung ky h9p và thm tra các to
trInh, báo cáo
Näm 2020, Ban Pháp ch Hi dng nhãn dan huyn dã barn sat Nghj quyt,
các thim vii tr9ng tam cüa H)i dông nhân dan huyn, thirc hin chrc näng, nhim
vi, tr9ng tam cong tác là giám sat các !inh virc Phap 1ut theo Nghj quyêt cUa Hi
dông nhân dan huyn. Ban dã chü dng näm, trao dôi phãn tIch thông tin, phôi hçip
các co quan chrc nãng nhãm nâng cao hiu qua, hiu 1irc giárn sat. Qua giam sat dã
phát hin và kiên nghj tric tiêp dê các ca quan, dcrnvj duqc giám sat tiép thu, phát
huy nhctng két qua và khãc phiic nhüng ton tai. DOng th&i trên ca sâ nhi:tng han
chê, bat cp trong qua trInh giám sat, khão sat. Ban cüng dã có kiên kiên nghj vói
U' ban nhãn dan huyn, các phông ban dn vj, các xã thj trân có lien quan giãi
quyêt theo thâm quyên.
Thrc hin sr phân cong cüa Thng trirc Hi dng nhân dan huyn Ban Pháp
chê dã to chirc phiên h9p thârn tra các báo cáo, dr thâo Nghj quyêt trInh ra kS' hçp
lan thcr rntr&i Hi dông nhân dan huyn khóa IX, kjp th&i dung 1ut gôm: 11 báo
cáo cüa Uy ban nhân dan huyn, 02 báo cáo cüa Vin trrnmg vin kiêrn sat nhân
dan huyn, 02 báo cáo cüa Tôa an nhân dan huyn, 02 báo cáo cUa Chi ciic thi hành
an dan sir và 06 Dr tháo Ngh quyCt cüa Thix&ng trrc Hi dông nhân dan huyn.
Qua thm tra, Ban Pháp ch dA phân tIch dánh giá sâu tInh hInh, kt qua chi
dao thijc thi pháp lut cüa U' ban nhân dan huyn, cong tác kiêm sat cüa Vin
kiêm sat nhân dan huyn, boat dng xét xir cüa TOa an nhãn dan huyn và tInh hInh
thi hành an cüa Chi ciic Thi hành an dja bàn huyn trong näm 2020 và yêu cau
hoàn chinh các ni dung báo cáo và dir thào Nghj quyêt giüp cho dai biêu Hi dOng
nhân dan huyn có cci sà xem xét quyêt djnh các van dê quan trQng t?i kS' h9p.
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2. Hot dng giám sat, khão sat
Trong nãm 2020, Ban Pháp chê Hi dông nhãn dan huyn dã chü dng thrc hin
khão sat 02 chuyên dê ye cong tác quãn 1 và sr diing nha van hóa thôn lang và
giám sat cong tác tiêp cong dan và giãi quyêt don thz khiêu ni, to cáo. Giám sat
trrc tiêp t?i các xa, thj trân.
Tham gia tip cOng dan dlnh kS' theo ljch phân cong cüa Thuông tr1rc Hi
dông nhân dan huyn, thirc hin tiêp xüc cà tn dung lut djnh, näm bat các kiên
nghj, giái thIch cho cfr tn, dông th?yi tong hçp chuyên den các ccr quan chirc näng
giâi quyêt. Tharn gia cüng doãn giám sat các chuyên dé cüa Thixèng trirc Hi dOng
nhân dan huyn 04 dçit, Ban Kinh tê - Xã hi 03 dçit và Ban Dan tc Hi dông nhân
dan huyn 02 dqt, doàn UBMTTQ Vit Nam huyn 01 dçit. Tham gia xây dirng di
toán kinh phi hoit dng cüa Hi dông nhân dan huyn närn 2021.
3. Hoit dng cht vn giü'a hal k' hQp Thu'ông triyc Hi ding nhãn dan
Dã tham gia cht vn Phông Lao dng TB&XH huyn v vic hin chi trâ
chê d tiên din cho h nghèo và h chInh sách xa hi theo Thông tix so
190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 nãm 2014 cüa B tâi chInh.
II. Dánh giá chung
1. U'udiêm
Ban Pháp ch Hi dng nhân dan huyn dà hot dng diing theo Lut t chüc
chInh quyên dla phixong 2015; barn sat Nghj quyêt và sir phân cong nhirn vii cüa
Thithng trrc Hi dông nhân dan huyn, dA chü dng ban hành kê hoch hot dng
giárn sat, khão sat trong näm 2020. To chüt doàn khâo sat dung, du thành phân
theo Iut djnh; thirc hin diing ni dung, kê hoch giám sat, kháo sat theo quy djnh.
Thiing xuyén theo dôi giái quyêt kiênnghj sau "giám sat, kháo sat" cüa các co
quan don vj dixçc giám sat, kháo sat. PhOi hçip vi ththng trirc U' ban Mt trn TO
quôc Vit Nam huyn và các coquan chuyên mon dé nâng cao chat krqng giám sat,
khâo sat. Xây dirng kê hoch, dê cuung khão sat, ljch lam vic cii the, chi tiêt giüp
cho các don vj di.rçic giám sat, khão sat báo cáo day dü, rô rang, thun lçii cho vic
giám sat, khão sat, dim ra các két 1un và vic dê xuât kiên nghj cüa ban dung thirc
tê, dung tam, hiu qua hon, gop phân nâng cao chat h.rçing phiic vi Nhãn dan tnên
các linh virc drqc giám sat.
2. Hn ch
Thành viên trong Ban phn lan hot dng kiêm nhim nén it có thai gian
tâj 1iu lien quan den hoot dng thâm tra, giám sat, hot dng giám sat,
nghien
khâo sat; tharn gia cüng doán giám sat chua thithng xuyen lien tic.
Các xä, thj trn disc giám sat gui báo cáo theo thôi gian quy djnh v cho
ban cOn chm ânh hithng den cOng tác tOng hgp báo cáo.
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TInh hInh djch Covid- 19 nên hot dng cüa Ban Pháp ch thirc hin chm
mt chuyên dé giárn sat so vói chiiang trmnh dê ra.
HI. Phiro'ng htró'ng, nhim vi hoit dng nãm 2021
1. Thirc hin Nghj quyt cüa Hi ding nhân dan huyn v hoat dng giám
sat nãm 2021 theo lTnh vrc cüa Ban.
2. PhM hçip các Ban Hi dng nhân dan huyn cüng các phông ban, dan vj
lien quan trong thrc thi nhim vii.
3. Tip tiic t1c hin t& sir phân cong cüa Thu&ng trrc Hi dng nhân dan
huyn trong vic thâm tra các báo cáo, Ri trInh ... trInh ra kS' hçp chuyén dé 2021.
Trên day là báo cáo kt qua hot dng cüa Ban Pháp ch Hi dng nhân dan
huyn nãm 2020 và phisang hi.râng nhim vii ho?t dng närn 2021 trInh kS' hçp thi'r
rnithi met, Hi dông nhãn dan khóa IX, nhim kS' 2016-2021.!.
Noinhân:
TM. BAN PHAP CHE

- ThLr&ng tric Huyn üy;
- Thuang trrc HDND huycn;
- Ky h9p thu mtr&i rnt, HDND huyn;
- Luu: Ban Pháp ché.
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