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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

    THỊ XÃ PHƯỚC LONG  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC- HĐND Phước Long, ngày      tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 29/10/2022 của Thường trực 

HĐND thị xã về việc tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) - 

HĐND thị xã khóa IV - Nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ban Pháp chế HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022: 

Ngay đầu năm, căn cứ vào Nghị quyết của HĐND thị xã về Chương trình 

giám sát năm 2022, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2022 

và Chương trình công tác năm của Thường trực HĐND thị xã, Ban Pháp chế đã 

kịp thời xây dựng Chương trình công tác năm của Ban, đồng thời tổ chức họp để 

quán triệt, triển khai tới các thành viên. Các nội dung hoạt động của Ban trong 

năm được thực hiện theo đúng tiến độ, hoàn thành tốt theo chương trình, kế hoạch 

công tác. Kết quả cụ thể:   

1. Hoạt động thẩm tra  

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thẩm tra văn bản thuộc lĩnh vực Ban phụ 

trách trình kỳ họp HĐND theo đúng chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định và sự 

phân công của Thường trực HĐND thị xã, cụ thể:  

- Kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa IV(kỳ họp giữa năm 2022) , Ban Pháp 

chế thực hiện thẩm tra 06 báo cáo của UBND thị xã; 03 báo cáo của các cơ quan tư 

pháp và 01 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND thị xã. 

- Kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa IV (kỳ họp cuối năm 2022): Ban Pháp 

chế thực hiện thẩm tra 06 báo cáo của UBND thị xã; 03 báo cáo của các cơ quan tư 

pháp và 01 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND thị xã. 

Hoạt động thẩm tra của Ban được thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Ban đã 

chú trọng công tác nắm tình hình và nghiên cứu tài liệu tham khảo để phục vụ hoạt 

động thẩm tra, do đó chất lượng thẩm tra được đảm bảo, qua thẩm tra đã chỉ ra các 

nội dung chưa phù hợp trong báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND thị xã, các cơ 

quan tư pháp trình, qua đó làm cơ sở để đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu, thảo 

luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp, công tác thẩm tra của Ban đã góp phần 
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đảm bảo cho việc triển khai các văn bản, Nghị quyết luôn đúng theo quy định của 

pháp luật, đúng mục tiêu và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

2. Hoạt động giám sát  

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND thị xã 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về Chương trình giám sát năm 2022; Kế hoạch số 

07/KH-HĐND ngày 12/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị 

xã.  Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 

giám sát chuyên đề của Ban theo Nghị quyết và Kế hoạch của Thường trực HĐND 

thị xã, cụ thể tổ chức 03 cuộc giám sát gồm: 

- Giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ công chức đối với 02 phường và 

03 phòng ban trực thuộc UBND thị xã. 

- Giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và Công an thị xã.  

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát việc ban hành Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân đối với 7 xã, phường.   

Qua giám sát, Ban đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế, những khó khăn, 

vướng mắc của địa phương, đơn vị chịu sự giám sát, từ đó đã có yêu cầu, kiến nghị 

đối với các đơn vị chịu sự giám sát, các cơ quan có liên quan khắc phục tồn tại, 

hạn chế, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt hơn 

nhiệm vụ trong thời gian tới. Việc tổ chức, thực hiện giám sát luôn đảm bảo chặt 

chẽ, khách quan, toàn diện, theo đúng kế hoạch, thời gian quy định, đồng thời tuân 

thủ nguyên tắc hoạt động giám sát theo luật định.  

3. Các hoạt động khác 

Ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, Ban Pháp chế 

HĐND đã thực hiện tốt công tác phối hợp cũng như các hoạt động do Thường trực 

HĐND thị xã phân công (Tham gia Diễn tập phòng thủ thị xã Phước Long năm 

2022; Tham dự Hội nghị giao ban do TT HĐND tỉnh, TT HĐND thị xã tổ chức; 

Tham dự các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND thị xã; Tham gia các 

cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, Ban KT-XH HĐND thị xã; Đề 

xuất, tham mưu cho TT HĐND thị xã xây dựng nội dung giám sát năm 2023…) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Ban Pháp chế HĐND thị xã đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác 

năm của Thường trực HĐND, của Ban Pháp chế, thực hiện đúng chức năng nhiệm 

vụ theo luật định. 

- Hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban luôn được chú trọng về nội dung và 

nâng cao về chất lượng, trong giám sát luôn kết hợp giám sát bằng văn bản với 

kiểm tra thực tế. Có cân nhắc, lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát trên cơ sở chỉ 
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đạo của Thường trực HĐND, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban và kiến 

nghị của cử tri, ý kiến của các đại biểu và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương.  

- Qua thẩm tra, giám sát, Ban đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời 

có những kiến nghị sát thực nhằm giúp các đơn vị chịu sự giám sát đề ra những 

giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

- Do hầu hết các thành viên Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên một số hoạt 

động thẩm tra, giám sát, hội họp của Ban còn chưa được đầy đủ, đảm bảo thành 

phần theo kế hoạch. 

- Việc mời chuyên gia tham gia các cuộc giám sát chuyên đề chuyên sâu 

chưa được thực hiện; 

- Hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban đôi lúc chưa phát huy hết trí tuệ của 

tập thể Ban, trong quá trình thẩm tra, giám sát một số thành viên Ban tham gia ý 

kiến còn ít từ đó chất lượng một số báo cáo thẩm tra, giám sát có nội dung mang 

tính phản biện chưa cao. Nguyên nhân do một số thành viên Ban mới tham gia đại 

biểu lần đầu, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động đại biểu HĐND nói chung và 

hoạt động thẩm tra, giám sát nói riêng; bên cạnh đó, hầu hết thành viên Ban hoạt 

động kiêm nhiệm, mỗi người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác ở một 

lĩnh vực nhất định, trong khi đó nội dung phụ trách có những lĩnh vực mang tính 

chuyên môn cao, việc am hiểu của thành viên Ban HĐND có hạn, từ đó chất lượng 

thẩm tra, giám sát chưa cao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày  25/08/2022 của Hội đồng nhân 

dân thị xã về triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 

và nhiệm vụ cụ thể của Ban, Ban đề ra chương trình công tác năm 2023 cụ thể như 

sau: 

1. Công tác thẩm tra: 

- Thẩm tra văn bản của UBND thị xã về tình hình thực hiện Nghị quyết của 

HĐND thị xã ở lĩnh vực Quốc phòng-an ninh, lĩnh vực nội chính; công tác phòng, 

chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của cử tri; báo cáo của cơ quan tư pháp về tình hình thực thi pháp luật năm 2023; 

- Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án theo quy định và theo 

phân công của Thường trực HĐND. 

2. Công tác giám sát chuyên đề: 

  - Giám sát việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã, phường.  

 - Giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. 
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 - Giám sát công tác quản lý, giáo dục đối với đối tượng được hưởng án treo, 

cải tạo không giam giữ và các đối tượng sau thời gian cải tạo, tái hòa nhập cộng 

đồng. 

- Khảo sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, Chi cục THADS thị xã phục 

vụ cho công tác thẩm tra tại kỳ họp HĐND cuối năm 2023. 

- Giám sát việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

thị xã. 

3. Công tác khác 

- Tham gia các cuộc giám sát của TT HĐND, Ban KT-XH HĐND thị xã, 

Phối hợp chặt chẽ với Ban KTXH trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; 

- Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định và các  

nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã; 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo của Ban cho Thường trực HĐND và 

HĐND thị xã; 

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình đã đề ra; 

- Tham gia theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của 

HĐND.  

4. Biện pháp thực hiện  

Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban theo từng chuyên đề, tổ 

chức họp Ban và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban. Phối hợp tốt với 

Ban KT-XH và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định và sự chỉ 

đạo của Thường trực HĐND.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Pháp chế, báo cáo HĐND thị xã./. 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND thị xã; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

  TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  Trịnh Xuân Hải 
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