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CHIJ'ONG TRINH 
Giám sat näm 2022 cüa Ban Pháp ch HDND huyn 

Khóa XXI, nhim k' 2021-2026 

Can cir Lu.t T chüc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015; Lut sra 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To chi.rc ChInh phü và 1u.t to chrc chInh 
quyên dja phucing ngày 22/11/20 19; Lut Hoat  dng giám sat cüa Quôc hi và 
HDND ngày 20/11/2015 và sir nhât trI cüa Thu&ng trrc HDND huyn; Ban 
Pháp chê HDND huyn xây dirng Chiicing trInh giám sat näm 2022, ciii the nhu 
sau: 

1. Giám sat thurông xuyên: 

- Giám sat thuing xuyên thông qua báo cáo cüa UBND huyn (thuc 
linh v1rc pháp ché) và các ngành trong khôi ni chInh huyn. 

- Thm tra báo cáo cOng tác 6 tháng, näm 2022 cüa UBND huyn (1mb 
virc cüa Ban Pháp chê phit trách), Vin kiêm sat nhân dan, Tôa an nhân dan, 
Chi ciic Thi hành an dan sir, Cong an, Quân sir huyn. 

- Thm tra d1r tháo nghj quyt, d an lien quan dn linh virc Ban Pháp 
chê phii trách do HDND huyn hoc Thithng trirc !-FDND huyn phân cOng. 

- Giám sat các van bàn quy phm pháp Iutt thuc phm vi phi trách. 

- Giám sat vic giãi quyt khiu nai,  t cáo, kin nghj, phán ánh cüa 
cOng dan. 

2. Giám sat chuyên dê: 
* Chuyên d 1:  

Giám sat cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1ut và hôa giâi cci s& näm 
2020, 2021. 

- Di tuçmg giám sat: Phông Tu pháp huyn; UBND xã: Xuân Phong, 
Xuân Trung, Xuân Thu'çmg. 

- Thii gian thirc hin: 6 tháng du näm 2022. 
* Chuyên d 2:  

Giám sat vic tip nhn, giái quyt t giác, tin báo v ti phm, kin 
nghj khài to và kiêm sat vic tiêp nhn, giâi quyêt to giác, tin báo v ti phm, 
kiên nghj khâi to näm 2021 và 6 tháng dâu nàm 2022. 



- Di ti.rçing giám sat: Vin kim sat nhân dan huyn. 

- Thñ gian thirc hin: 6 tháng cuôi närn 2022. 

* Ngoài ra, Ban pháp ch HDND huyn tham gia doân khâo sat, giárn 
sat chuyên dé cüa HDNID, Thuing tr1rc HDND huyn theo chuong trInh, kê 
hoach cüa HDND, Thumg ti-crc HDN huyn. 

Trên day là Chucing trInh giám sat närn 2022 ca Ban Pháp chê HDND 
huyn khóa XXI, nhirn kS'  202 1-2026. 

Noinhân: 
- TT HDND huyn (dé báo cáo); 
- Thành viên Ban Pháp die; 
- Các co quan, doti vj lien quan; 
- Lu'u: VT, BPC. 
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