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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình  

công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2015, 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương 

trình công tác năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh 

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp 

chế đã chủ động nghiên cứu các nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Ban phụ 

trách; tích cực tham gia cùng các Ban của HĐND tỉnh, giúp Thường trực chuẩn 

bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh1. Tham gia đầy đủ 

các buổi tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia của cử tri về các báo cáo, đề án, tờ 

trình và dự thảo nghị quyết nhằm phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình 

kỳ họp đạt hiệu quả.  

2. Hoạt động giám sát, khảo sát  

2.1. Giám sát tại kỳ họp 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế đã chủ 

trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra 18 nội dung do 

UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh2. Báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh 

giá sự phù hợp của nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết đối với đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; làm rõ thêm một số nội dung và có những kiến 

nghị phù hợp, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban và đã được UBND tỉnh 

và các ngành tiếp thu, giải trình, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

                                                           

1 02 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyền đề. 
2 01 nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022; 08 nội dung trình kỳ họp thứ 3; 09 nội dung trình kỳ họp thứ 4. 



Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh về thẩm tra 

các nội dung trình tại các kỳ họp. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng tại các 

phiên thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng của các kỳ họp HĐND tỉnh. 

2.2. Hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh3, Thường trực 

HĐND tỉnh4 và của Ban Pháp chế5 các đồng chí lãnh đạo Ban đã tích cực tham 

gia đầy đủ các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; chủ động 

xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo 

chương trình công tác của Ban, cụ thể: 

- Tham gia 06 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND6, Thường trực HĐND 

tỉnh7 tại các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan. 

- Thực hiện giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND các huyện, thành phố; giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân 

dân hai cấp trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của 

cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII. 

Qua giám sát, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phân tích rõ 

những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị, đề 

xuất những biện pháp khắc phục, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc, làm cơ sở để UBND tỉnh, các ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính 

sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh và các sở, ngành 

liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

 

                                                           

3 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022. 
4 Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 21/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 

2022. 
5 Chương trình số 02/CTr-BPC ngày 18/01/2022 của Ban Pháp chế về Chương trình giám sát, khảo sát năm 

2022. 
6 HĐND tỉnh: 1) Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác 

khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 2) Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-

HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn 

vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động 

“tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; 3) Giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 
7 Thường trực HĐND tỉnh: 1) Giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ 

giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 2) Giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012; 30 Giám giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm 

vụ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh năm 2022. 



3. Các hoạt động khác  

- Đồng chí Trưởng Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban công tác 

nội chính, các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham 

gia công tác xử lý đơn thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.  

- Lãnh đạo Ban tham dự họp đầy đủ các phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh và các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách; tham dự các Hội 

nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành 

khi được triệu tập hoặc mời dự. 

- Các thành viên của Ban tham gia cơ bản đầy đủ các hoạt động của Ban, 

các đợt giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tại các địa phương, 

đơn vị khi được mời; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp 

của HĐND tỉnh theo luật định.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, Ban đã hoàn thành tốt các mặt công tác theo chương trình, kế 

hoạch đề ra và các nhiệm vụ theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thực 

hiện tốt chương trình giám sát, khảo sát; kiểm tra việc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, kịp thời phát hiện những tồn tại, 

bất cập và có những kiến nghị đề xuất phù hợp. Chất lượng báo cáo thẩm tra, 

giám sát ngày càng được nâng cao. Các đề xuất, kiến nghị của Ban tại các báo 

cáo thẩm tra đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, bám sát tình hình thực tế của địa 

phương, thể hiện rõ quan điểm để trình HĐND tỉnh thảo luận xem xét, quyết 

định.  

Làm tốt công tác phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và 

các đơn vị liên quan trong quá trình hoạt động (giám sát, khảo sát, thẩm tra các 

nội dung trình kỳ họp); bố trí chương trình công tác hợp lý, không chồng chéo 

và đảm bảo phát huy hiệu quả.  

Tập thể lãnh đạo và các thành viên Ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, 

đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Đa số thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, chưa bố trí nhiều 

thời gian tham gia các hoạt động của Ban. Việc tham gia ý kiến của các thành 

viên Ban đối với công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, tham 

gia các hoạt động giám sát, khảo sát còn có mặt hạn chế. 

 



III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh 

Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh; chủ 

động tham gia thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung được trình kỳ họp 

thường lệ HĐND tỉnh và các kỳ họp chuyên đề do HĐND tỉnh tổ chức. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

2.1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh 

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh 

trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo phân công của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.2. Giám sát chuyên đề 

- Chuyên đề 1: Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về Thi hành án dân 

sự trên địa bàn tỉnh (Dự kiến trong tháng 4 năm 2023). 

- Chuyên đề 2: Giám sát kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra tại 

một số huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan (Dự kiến trong tháng 

9 năm 2023). 

2.3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật  

Theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực Ban phụ trách 

(thực hiện thường xuyên). 

2.4. Khảo sát 

- Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; việc thực hiện 

các kết luận, kiến nghị qua giám sát và các nội dung phục vụ công tác thẩm tra 

thuộc lĩnh vực Ban phụ trách (tùy tình hình thực tế Ban sẽ lựa chọn một số nội 

dung khảo sát khi xét thấy cần thiết). 

3. Công tác phối hợp giám sát, khảo sát 

Tham gia thực hiện công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân theo phân công và theo đề nghị của các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Các hoạt động khác 

- Tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ với Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cuộc họp nội 

chính. 



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại một 

số tỉnh, thành phố. 

Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, chỉ 

đạo./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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