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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 

và Chương trình công tác năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả 

hoạt động năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

1. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác tháng của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ động triển khai thực hiện công tác đúng 

theo chức năng, nhiệm vụ. Lãnh đạo Ban thường xuyên hội ý, giải quyết các 

công việc của Ban và phối hợp với các ban HĐND tỉnh triển khai một số nhiệm 

vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm khoa học, hiệu quả, 

đúng kế hoạch đề ra. 

2. Công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh 

về thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2021. Ngay từ đầu 

năm, lãnh đạo Ban đã chủ động phân công nhiệm vụ thẩm tra, nắm tình hình theo 

lĩnh vực công tác, phù hợp với chuyên môn cho các thành viên Ban. Đồng thời 

phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp cận sớm báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết nhằm chủ động nghiên cứu và triển khai các hoạt động thẩm tra đảm bảo 

chất lượng, đúng thời gian; chủ động phối hợp với các ban HĐND tỉnh tổ chức 

khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị, thẩm tra 65 báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại 

các kỳ họp, trong đó Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 04 dự thảo 
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nghị quyết, 15 báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh1, chất lượng công tác thẩm tra 

được nâng lên.  

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Thực hiện các quy định của Luật, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình giám sát năm 2021 

của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh. Ban đã chủ động xây dựng, quyết định 

và triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả, cụ thể: 

- Thực hiện tốt công tác giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trong 

việc triển khai, chấp hành nghị quyết của HĐND tỉnh, việc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh, ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện, 

việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; thành viên Ban tích cực 

tham gia giám sát tại kỳ họp HĐND2. 

- Tổ chức và thành công 02 cuộc giám sát chuyên đề về: Việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên 

chức, hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành pháp luật trong công 

tác xét xử án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu. 

- Tham gia 03 cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh về 

Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển 

nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước và quỹ dự trữ tài chính trên địa bàn tỉnh từ 

01/01/2018 đến 31/12/2020; việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp 

thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-

2021; việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiến nghị của cử 

tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. 

- Tổ chức 01 cuộc khảo sát việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, 

ban hành nghị quyết của HĐND trên địa bàn huyện Mường Tè; khảo sát nắm thông 

tin phục vụ công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp 

                                                           
1 Thẩm tra: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và cả năm 2021; 

kế hoạch năm 2022 (lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính 

quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính); các Báo cáo: công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật, công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân 

tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác thi hành án dân sự 6 tháng và cả năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Dự 

thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu; Nghị quyết 

Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết giao bổ sung biên chế 

công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan, tổ 

chức hành chính và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021; Nghị quyết quyết định 

tổng biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc 

thù tỉnh Lai Châu năm 2022. 
2 Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV có 02 đại biểu tham gia chất vấn với 03 nội dung thuộc trách nhiệm của Sở 

LĐTBXH, Sở Giao thông VT, Sở Y tế; trên 10 lượt đại biểu phát biểu tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
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đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh 

tham gia các cuộc khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về: Triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, huyện Mường 

Tè; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện 

Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu.  

Nhìn chung hoạt động giám sát, khảo sát của Ban được triển khai thực hiện 

cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra; chất lượng giám sát, khảo sát của Ban đã 

được nâng lên, dần đi vào hiệu quả, thực chất. Các kết luận giám sát, khảo sát đã 

đánh giá, nhận định khách quan, đầy đủ về kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên 

nhân hạn chế của các đơn vị chịu sự giám sát. Thông qua hoạt động giám sát, khảo 

sát Ban kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành, TAND tỉnh, UBND, TAND các 

huyện, thành phố quan tâm khắc phục những hạn chế trong thời gian tiếp theo, 

đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý, quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các cơ quan, 

đơn vị và công tác xét xử của TAND hai cấp. Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các 

kiến nghị của Ban pháp chế đã được UBND tỉnh, TAND tỉnh chỉ đạo khắc phục và 

có báo cáo gửi về Ban theo quy định. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, các thành viên của 

Ban đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử để báo cáo với cử tri về 

kết quả kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; tham 

dự hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp 

thứ hai và trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ 

họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai, kỳ họp thứ ba, kỳ họp thứ tư và thông báo dự kiến 

nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-

2026. Qua các buổi tiếp xúc cử tri các thành viên Ban đã tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị 

quyết của HĐND tỉnh đến cử tri. Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

 5. Các hoạt động khác 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp 

khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng 

năm 2020 do Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ ra. 
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- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV chuẩn bị nội dung và tổ 

chức tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Hội 

nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ nhất, nhiệm 

kỳ 2021-2026; Hội thảo lấy ý kiến tham vấn của đối tượng tác động và nghệ nhân 

về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025; tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu 

HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Cùng Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ 16, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 

- 2021 và các kỳ họp, từ kỳ thứ nhất đến kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 

- Trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn danh sách 06 Ủy viên Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo quy định. 

- Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các phiên họp hằng tháng của Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tham dự hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, dự kỳ 

họp HĐND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức theo thành 

phần mời.      

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện 

tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Ban tiếp tục có sự đổi mới về hình thức 

hoạt động, đề cao vai trò trách nhiệm trong hoạt động của lãnh đạo và thành viên 

Ban; hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra; 

chất lượng thực hiện nhiệm vụ và các nội dung được Thường trực HĐND tỉnh 

phân công được nâng lên, đảm bảo tiến độ.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ Ban vẫn 

còn hạn chế: Chưa đề xuất được nội dung để tổ chức giải trình tại các phiên họp 

hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; việc tổ chức giám sát chuyên về công tác 

tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chậm so với kế 

hoạch do nguyên nhân khách quan. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng công 

tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND 

tỉnh; tích cực tham gia giám sát tại kỳ họp, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị 

quyết của HĐND theo chức năng, nhiệm vụ. 
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2. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực 

HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu tổ chức các cuộc 

tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc nhóm cử tri.    

3. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm, chương 

trình giám sát, khảo sát của Ban năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; theo 

dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, việc giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Phối hợp tốt với các Ban 

HĐND tỉnh, cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban 

theo quy định.  

4. Chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu, thu thập thông tin, đề xuất 

các nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. 

5. Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- LĐ, CV các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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