
HDND HUYN XUAN TRU'ONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN PHAP CHE Dc 1p-Tir do-Htnh phüc  

/BC-BPC Xudn Trwô'ng, ngày  2J  tháng 12 nàm 2021 

BAO CÁO 
Cong tác cüa Ban Pháp chê HOND huyn tir du nhim k)' ctn nay; 

phuo'ng htr&ng, nhim v11 cong tác nãm 2022. 

KInh giri: 
- ThiRng trirc HU, HDND, UBND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, dcm vj lien quan. 

Thirc hin chirc näng, nhim vi theo quy djnh cüa Lust  To chirc chInh 
quyn dja phuang näm 2015; Lut süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut T 
chic ChInh phü và 1ut t chirc chInh quyn dja phuang näm 2019; Lutt Hoit 
dng giám sat cüa Quc hi và Hi dng nhân dan näm 2015. Ban Pháp chê 
HDND huyn báo cáo kt qua cong tác tir du nhim kS'  den nay và phuang 
hung, nhim v tr9ng tam näm 2022 nhu sau: 

I. CONG TAC KIN TOAN TO CHIYC CUA BAN PHÁP CHE 

Tai kS' h9p thu nhtt HDND huyn khóa XXI, nhim kS'  2021-2026, 
HDND huyn dä bu Trithng ban, Phó trithng ban và dã quyt djnh s luçmg üy 
viên Ban Pháp ch HDND huyn là 07 ngui. 

Ngay sau kr h9p, can ciLr quy dnh cüa Lust To chüc chInh quyn dja 
phrnng, Trithng ban Pháp ch dã trInh Thuông trirc HDND huyn danh sách 7 
üy viên Ban Pháp ch HDND huyn khóa XXI, nhim kST 202 1-2026. 

Ngày 06/7/2021, Thumg trrc HDND huyn dã ban hành Nghj quyt so 
01/NQ-TTHDND phê chun üy viên Ban Pháp ch HDND huyn nhim k' 
2021-2026. 

Sau khi kin toàn v t chüc, Ban Pháp ch dà h9p d tháo lun vá thng 
nhât ye các ni dung lien quan dn t chi.rc và boat  dng cüa Ban, dâ ban hành 
Quy ché hoat dng cüa Ban Pháp ch HDND huyn nhim kS'  202 1-2026, trong 
do phân cOng nhim vi cii th cho trng thành viên cüa Ban. 

II. KET QUA THTJ'C HIN NHIM VJ TU' K( HQP THI'I NHAT 
HDND HUYEN DEN NAY 

1. Hoit dng thãm tra. 

Thirc hin chuc nàng, nhim v,  quyn  han  theo 1ut djnh và sr phân cOng 
cüa ThuOng trirc HDND huyn. Ban Pháp ch dA tin hành thm tra báo cáo, dir 
thâo Ngh quyt trInh tai  các k' h9p theo 1mb virc Ban Pháp ch dugc giao phii 
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trách. Ban Phãp ch dã t chtrc thm tra dam bão dung nguyen tic, kjp thñ gian, 
dam bào chAt luçing; các ca quan, dan vj dã kjp thai gi'ri báo cáo dam báo có dü 
ni dung, s 1iu, tInh hInh hott dng v Ban Pháp ché dé thãm tra; Ban Pháp 
ch dã g11i van bàn cho các thành viên trong Ban nghiên cuu truó'c, lam co s 
phiic v1i cong tác thAm tra, tháo lun, trao di, gop di vOl các báo cáo, dr thào 
Ngh quy& cüa các co quan, don vj. Các thành viên dã dành thOi gian nghiên 
cCru van bàn, tài 1iu lien quan d dua ra các kin và cüng xây drng Báo cáo 
thAm tra cüa Ban. 

Báo cáo thAm tra dã phân tIch, dánh giá tlnh hInh v lTnh virc xây drng 
chInh quyn, quc phông, an ninh, trt tir an toàn xã hi trên dja bàn huyn, cong 
tác kim sat cüa Vin kim sat nhân dan huyn, cong tác xét xiir cüa Tôa an nhân 
dan huyn, cOng tác thi hành an cüa Chi ciic thi hành an dan si,r huyn và các báo 
cáo khác lien quan dn linh virc pháp ch. Báo cáo thAm tra dam bâo khách 
quan, khái quát, toàn din; dng thOi Ban pháp ch dA có nhüng kin ngh c th 
dM vOi các Co quan, don vj. Thông qua kt qua thAm tra các Báo cáo, d? thâo 
Nghj quyt, dai  biu HDND huyn nAm bAt vAn d nhanh han, gillip di biu có 
them co sO d xem xét, quy& djnh nhüng vAn d quan tr9ng cüa dja phuo'ng 
thuc thAm quyn. Các Nghj quyt cüa HIDND huyn ban hành dam báo dAy dü 
can c1r pháp l, trInh tir, thu tiic, ni dung và th thüc duc xây dirng theo quy 
djnh hin hành. 

2. Hoit dIng giám sat. 

2.1. Giám sat thiro'ng xuyên: 

Ban Pháp ch dã thuOng xuyên giám sat vic thirc hin các Nghj quyt do 
HDND huyn dã ban hành, giám sat linh virc thi hành Hin pháp và pháp lut, 
quc phông, an ninh, trQtt tir, an toàn xä hi, xây drng chInh quyn da phuong. 
Giám sat thông qua vic xem xét các Báo cáo, D an, các van bàn khác cüa 
UBND huyn, các ca quan khi ni chInh. Giám sat thông qua vic xem xét các 
Quyt djnh cña UBND huyn và Nghj quy& HDND các xã, th trAn dã ban hành 
theo 1mb vrc Ban phii trách. Qua giám sat thAy, các quyêt djnh cüa UBND 
huyn và nghj quyt cüa HDNID các xà, th trAn dã ban hành phü hçip vOi chá 
truong, duOng l& cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuOc; thOi gian qua 
UBND huyn, HDND cAp xã khOng ban hành van bàn QPPL.. Giám sat các co 
quan, dan v có lien quan trong vic giâi quy& don thu khiu nai,  th cáo, kin 
nghj, phàn ánh cüa cong dan theo quy djnh cüa pháp lut; các cAp, các ngành dã 
thirc hin khá t& cOng tác tip dan, giài quyt don thu khiu ni, th cáo, d nghj, 
kin ngh, phàn ánh cüa cOng dan. Tuy nhiên, mt s xâ, thj trAn chua tp trung 
cho cOng tác tip dan, giài quyt các v vic phüc tap; sr phi kt hp giüa các 
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co quan chuyên mon và UBNID các xã, thj trân trong vic giâi quyêt khiêu nai, 
t cáo cüa cOng dan a mt s viii vic con hn ch nên hiu qua giãi quyêt chua 
cao. 

2.2. Giám sat chuyên d: 

Ban Pháp Ch HDND huyn dã thirc hin giám sat chuyên dê "Cong tác 
tác quán 1 di tuçing tam  gic,  tam  giam, phm nhân tii Nhâ tam  giQ' Cong an 
huyn Xuân Truang". Thông qua giám sat, dä dánh giá duqc tInh hInh, ghi nhtn 
nhüng kt qua dat  ducrc; lam rö nhüng tn tai, han ch và kin nghj các bin 
pháp cn thirc hin d nâng cao han nIta hiu qua cOng tác trong thôi gian tai. 

K& thilic cuOc  giám sat, Ban pháp ch HDND huyn dã gCri Thông báo 
kt qua giám sat tai dan vj dirge giám sat, các co quan, dan v lien quan; giri 
Báo cáo kt qua giám sat tai Thirang trirc HDND huyn vá Dai  biêu HDND 
huyn. 

Ngoài ra, Ban Pháp ch tham gia giám sat chuyên dê "Kt qua thirc hin 
nhim vi cong tác cãi each hành chInh cüa UBND huyn và UBND các xä, thi trn tr 
nàm 2018 dn näm 2020" cüa Thuang thirc HDND huyn. 

3. Các hoit dng khác. 

- Tham gia chun bj dy dü các ni dung cüa k' h9p HDND huyn lien 
quan dn linh v1rc Ban Pháp ch phi trách dam bâo kjp thai, dung thai gian quy 
djnh. 

- Tham gia 6 bui tip dan djnh k' cüng vâi Thuang trçrc HDND huyn, 
theo dOi, don dc vic giái quy& dan thu khiu nai,  th cáo, kin nghj, phân ánh 
cüa cong dan; dng thai giâi thIch, tuyên truyn các quy djnh cüa pháp 1ut d 
cong dan bit và thirc hin. Thirc hin vic tip xüc cir tn theo quy djnh. 

- Tham dr dy dü các Hi nghj cüa HDND tinh, Huyn üy, Thirang trrc 
HDND, UBND huyn và cüa các ca quan ban, ngành, doàn th huyn khi có 
thành phn Ban pháp ch. 

- PMi hçip vâi Van phOng FfDND-UBND huyn trong vic tham mini, 
xut vai Thuang trirc HDND huyn xa 1 các vtn d phát sinh giüa hai kS'  h9p 
dam bão kjp thai, phü hgp, dung quy djnh. 

II. NHIM VU CONG TAC TRQNG TAM NAM 2022 

1. Trin khai, t chüc thirc hin t& Chuang trInh giám sat näm 2022 cüa 
Ban Pháp ch. 
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2. Tp trung nâng cao chat krqng và hiu qua ho.t dng thâm tra, giám sat 
chuyôn d cüa Ban Pháp ch HDND huyn. Các thánh viên cüa Ban Pháp ch c 
g&ng nghiên ciru các van bàn quy djnh, các tài 1iu có lien quan, nâng cao k 
näng thrn tra, giárn sat d dáp üng yêu cu cong vic ngày rnt t& hen. 

3. Nghiôrn tüc thrc hin cong tác tip dan, theo dOi, dOn dc vic giài 
quyt dcin thu khiu nti, t cáo, kin nghj, phán ánh cüa cOng dan; dng thii 
qua tip cong dan giãi thich, tuyên truyn các quy djnh cña pháp lu.t d cOng 
dan bi& và thuc hiên. 

4. Phi hçip vâi các c quan có lien quan d thrc hin t& chirc näng, 
nhiêm vu cüa Ban. 

5. Thirc hin t& các ni dung giám sat chuyên d cña HDND, ThiRng 
trirc HDND huyn khi dugc phân cOng. 

Trên day là báo cáo cOng tác cña Ban Pháp ch HDND huyn tü k' h9p 
thu nhât den nay và nhim v1t trçng tam nàm 2022. Ban Pháp chê HDND 
huyn trân tr9ng báo cáo.!. 

J',1oi nhân: 
- Nhtr trên; 
- Lini: VT, BPC. 
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