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BÁO CÁO 

Công tác năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 2021 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và HĐND và chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 

HĐND tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ 

họp HĐND tỉnh 

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã thẩm tra 

22 báo cáo và 06 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2020 và 

kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ mười ba) HĐND tỉnh.  

Ban Pháp chế đã chủ động nghiên cứu, đưa ra ý kiến sát thực để cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo, đề án, dự thảo nghị 

quyết cho phù hợp, đúng pháp luật trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời 

nêu ý kiến, nhận định, đánh giá để Ban thảo luận và thống nhất đưa vào báo cáo 

thẩm tra của Ban. Những nhận định, đánh giá của Ban có căn cứ, các kiến nghị 

cụ thể, rõ ràng. 

2. Tổ chức giám sát chuyên đề 

Tháng 3/2020, Ban Pháp chế đã xây dựng và triển khai ban hành Kế 

hoạch giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật của một số cơ quan, tổ 

chức trong hoạt động bổ trợ tư pháptrên địa bàn tỉnh Nam Định” tới đối tượng 

giám sát. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tiếp đó 

là thời gian có nhiều hoạt động đặc biệt quan trọng của tỉnh, được sự nhất trí của 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã quyết định không giám 
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sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị mà việc giám sát được thực hiện thông qua 

hình thức xem xét báo cáo. 

Các thành viên Ban đã tích cực nghiên cứu các báo cáo, tham gia thảo 

luận sôi nổi, nêu ý kiến, quan điểm thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm và có 

tinh thần xây dựng cao đối với các nội dung giám sát tại buổi họp thông qua dự 

thảo Báo cáo kết quả giám sát. 

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đã được lãnh đạo Ban Pháp chế báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh để hoàn thiện, trình kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2020) HĐND tỉnh, trong đó đã thể hiện những nhận định, 

đánh giá của Ban Pháp chế về việc thực hiện các quy định của pháp luật của các 

cơ quan, tổ chức trong hoạt động bổ trợ tư pháp. 

Ban Pháp chế đã nêu 07 kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn 

Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức tiến hành hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm 

bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bổ trợ tư pháp và đẩy 

mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh cũng như kịp 

thời phát hiện những sai phạm để xử lý, chấn chỉnh, kiến khắc phục những bất 

cập, tồn tại trong hoạt động này. 

3. Giám sát các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND các 

huyện, thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách 

Ban Pháp chế đã giám sát 67 nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố 

thuộc lĩnh vực phụ trách, ban hành 34 kiến nghị, yêu cầu đối với HĐND các 

huyện, thành phố về những sai sót, lỗi kỹ thuật của văn bản. 

4. Giúp Thƣờng trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động 

giám sát 

Chủ trì phối hợp cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giúp Thường 

trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo kết 

quả giám sát chuyên đề “Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục 

mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2019-2020”. Theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế cử 

một số thành viên tham gia đoàn giám sát chuyên đề. 



3 

 

 

Ban Pháp chế giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý và theo dõi, giám sát 

việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND 

tỉnh xem xét, xử lý 181 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, 

trong đó: chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 56 đơn; 

ban hành văn bản hướng dẫn công dân đối với 01 trường hợp công dân có đơn 

gửi tới Thường trực HĐND tỉnh; ngoài ra các đơn trùng lặp, nặc danh, không đủ 

điều kiện xử lý được quản lý, theo dõi đúng quy định.  

Giúp Thường trực HĐND đôn đốc, giám sát đối với một số cơ quan trong 

việc giải quyết đơn do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Đã tổ chức 01 cuộc 

giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân công dân liên quan đến 

việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự tại số 85 đường Điện Biên, phường 

Cửa Bắc, thành phố Nam Định; 01 cuộc khảo sát thực tế đối với nội dung liên 

quan đến đơn của một công dân xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. Sau giám sát, 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Thường 

trực HĐND tỉnh, gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả 

giải quyết kiến nghị cử tri để Thường trực HĐND tỉnh giám sát và báo cáo kết 

quả giám sát với HĐND tỉnh tại 2 kỳ họp thường lệ theo quy định; giúp Thường 

trực HĐND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, 

kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn, kết quả thực hiện kiến nghị sau 

giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh (thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế 

phụ trách). Tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn thành viên UBND tỉnh báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) và kỳ 

họp thứ mười sáu HĐND tỉnh. 

5. Các công tác khác 

Ban Pháp chế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và Văn 

phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho các kỳ họp bất 

thường và kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh. 

Lãnh đạo Ban Pháp chế nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng luật và 

một số văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương 
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và Đoàn ĐBQH tỉnh; tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh 

trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. 

Một số thành viên ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tham gia tích cực và có 

trách nhiệm trong hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh.  

Đánh giá chung: 

Năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Ban đã sớm xây dựng kế hoạch công tác gửi các thành viên Ban để 

thành viên Ban chủ động bố trí, sắp xếp công việc, tham gia các cuộc thẩm tra, 

giám sát của Ban. Hầu hết các thành viên Ban tham gia đầy đủ hoạt động của 

Ban và tích cực đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, thể hiện tinh thần trách 

nhiệm cao đối với các công việc của Ban.  

Tuy nhiên còn có thành viên Ban chưa sắp xếp thời gian thích hợp để 

tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (ĐẾN KHI 

KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2016 - 2021) 

Những tháng cuối của nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ chương trình giám sát 

đặc biệt là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh; chương trình 

giám sát và kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện sự chỉ 

đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

sẽ thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

1. Thực hiện các nội dung thuộc chương trình giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

2.Thẩm tra các báo cáo công tác nhiệm kỳ của TAND, VKSND, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh theo quy định. 

3. Xây dựng Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Pháp chế 

trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-

2021. 

4. Giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân và đôn đốc, giám sát việc giải quyết; giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, việc thực hiện lời 

hứa trong trả lời chất vấn.  
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5. Giúp Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn hoạt động, giải đáp vướng 

mắc của HĐND các huyện, thành phố khi được phân công. 

6. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

khi được yêu cầu. 

7. Tham gia các hoạt động khác khi được mời hoặc triệu tập. 

Trên đây là báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.  

Trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BPC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Dũng 
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