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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế  

Hội đồng nhân dân thành phố 

 

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

phương năm 2015, Ban Pháp chế HĐND
1
 thành phố báo cáo kết quả hoạt động 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Pháp chế đã tham dự kỳ họp thứ 11 và 

kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố; Lãnh đạo Ban tham 

gia với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban 

của HĐND thành phố và các cơ quan hữu quan bàn bạc, thống nhất dự kiến 

chương trình nội dung kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) của 

HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động 

giám sát của Ban trong năm 2018 và năm 2019 để đề xuất nội dung xây dựng 

Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 

13, Ban Pháp chế đã đề xuất và được Thường trực HĐND thành phố thống nhất 

bổ sung vào nội dung trình tại kỳ họp 02 báo cáo chuyên đề về công tác phòng, 

chống ma túy và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-

HĐND của HĐND thành phố
2
. 

Bên cạnh đó, các thành viên Ban thường xuyên tham gia các cuộc họp của 

UBND thành phố để nắm tình hình, tham gia đóng góp ý kiến đối với các báo 

cáo của UBND thành phố, báo cáo của các cơ quan tư pháp, dự thảo nghị quyết 

của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tích cực tham gia đôn 

đốc các cơ quan có liên quan gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết và tài liệu có liên 

quan bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra thực hiện đúng 

quy định. 

                                           
1
 Các chữ viết tắt: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND, Tòa án nhân dân: TAND, Viện kiểm 

sát nhân dân: VKSND, Thi hành án dân sự: THADS, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: UBMTTQVN. 
2
 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số 

lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, 

ấp, khu vực, đây là vấn đề đang được cử tri, đại biểu HĐND thành phố rất quan tâm. 
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2. Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thƣờng trực HĐND 

phân công 

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã 

phối hợp với Văn phòng HĐND thành phố gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết và 

tài liệu có liên quan đến các thành viên Ban, phân công các thành viên Ban 

(chuyên trách) tích cực nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và gợi ý những vấn đề có 

liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đại biểu tham dự họp tập 

trung thảo luận, đóng góp ý kiến.  

Thực hiện nhiệm vụ được Thường trực HĐND thành phố phân công, Ban 

đã tổ chức 02 cuộc họp thẩm tra đối với 12 báo cáo và 04 dự thảo nghị quyết 

trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố. Ngoài ra, Ban còn phối hợp với Ban 

Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Đô thị thẩm tra các báo cáo, dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố. 

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

a) Giám sát việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND thành phố, quyết 

định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND quận, huyện 

Ban Pháp chế chủ động nắm tình hình thể chế hóa các Nghị quyết của 

HĐND thành phố được thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 và thứ 11 HĐND thành 

phố, đến nay tất cả các nghị quyết của HĐND thành phố đã được UBND thành 

phố thể chế, cụ thể hóa theo đúng quy định. Đồng thời, lãnh đạo Ban tham gia 

cùng Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố giám sát việc triển 

khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, hoạt động của một số cơ 

quan, tổ chức theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Ban thường 

xuyên theo dõi việc ban hành quyết định của UBND thành phố và nghị quyết 

của HĐND quận, huyện liên quan đến việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, 

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 

theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.  

b) Giám sát chuyên đề 

Căn cứ Chương trình giám sát năm 2019
3
 và sự phân công của Thường 

trực HĐND thành phố, Ban đã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

Tổ chức giám sát chuyên đề 03 cuộc đối với 14 cơ quan, đơn vị (trong đó 

giám sát trực tiếp 03 cơ quan, giám sát thông qua văn bản đối với 09 đơn vị, 

khảo sát, làm việc với 02 cơ quan, đơn vị), bao gồm: Giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố; giám sát việc thực 

hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, 

hành chính và các kiến nghị sau giám sát về công tác thi hành án dân sự. 

                                           
3
 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 

2019, Chương trình số 604/CTr-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố về 

chương trình giám sát năm 2019. 
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Thông qua hoạt động giám sát, Ban Pháp chế đề xuất, kiến nghị đến 

Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đối với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan về: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố
4
. Tăng 

cường việc giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính của TAND hai cấp, 

thực hiện nhiều giải pháp làm giảm lượng án tồn đọng, hạn chế án bị hủy, bị sửa 

do lỗi chủ quan của thẩm phán. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự 

xong về việc, về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; sớm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Ban Pháp chế và tăng cường công tác 

phối hợp giữa cơ quan THADS với một số cơ quan, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến 

độ giải quyết các vụ việc thi hành án. 

c) Tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

của công dân 

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 

được Ban thực hiện thường xuyên, qua đó đã nghiên cứu, xử lý kịp thời theo 

đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế nhận 19 

đơn (09 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 09 đơn kiến nghị, phản ánh) của công dân 

(so với cùng kỳ tăng 04 đơn) và đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét 

giải quyết 15 đơn, hướng dẫn 02 đơn và lưu 02 đơn. Nhận phúc đáp từ cơ quan 

chức năng 10 đơn và đã thông tin đến công dân biết theo quy định. Qua tổng 

hợp nội dung đơn cho thấy, đa số đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến tranh 

chấp đất đai, khiếu nại việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự 

án, khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, đề nghị sớm 

đưa ra xét xử các vụ việc dân sự, đề nghị sớm tổ chức THADS,... 

Bên cạnh đó, Trưởng Ban tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan được 

07 cuộc; lãnh đạo Ban còn tham gia tiếp công dân và đóng góp ý kiến giải quyết 

khiếu nại, tố cáo do UBND thành phố chủ trì 15 cuộc; các thành viên Ban thực 

hiện việc tiếp công dân tại nơi ứng cử của đại biểu HĐND thành phố được 16 

cuộc; thực hiện rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh 

vực pháp chế, đề xuất Thường trực HĐND thành phố tái giám sát, kiểm tra theo 

quy định. 

4. Các hoạt động khác 

Theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung công việc sau: 

                                           
4
 Đặc biệt, để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn của Trưởng ấp, khu vực theo tại Điều 11 Thông 

tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Pháp chế có Công văn số 80/HĐND-PC ngày 07/3/2019 

về kiến nghị một số nội dung có liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2019-2024. 
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Tiến hành rà soát đối chiếu nội dung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND 

của HĐND thành phố với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
5
. Qua 

đó, Ban đã báo cáo đến Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND thành 

phố kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị các bước để sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND cho phù hợp.  

Ngoài ra, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo tổ 

chức sơ kết và báo cáo kết quả 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; báo cáo 

kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình theo dõi thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực nội vụ. Đóng góp ý kiến đối với danh mục hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 05 năm (2014 - 2018) của Sở Tư pháp. Đóng góp ý kiến 

đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật dự bị động viên, Luật Dân quân 

tự vệ (sửa đổi); cho ý kiến đối với đề nghị của UBND thành phố về xây dựng 

nghị quyết của HĐND thành phố về đặt tên đường; việc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 05/2018/NQ-HĐND. 

Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu Đảng đoàn HĐND thành phố báo cáo 

tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Về ƣu điểm 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế đã tổ chức triển khai 

các mặt công tác theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Ban đã chủ động nắm 

bắt các nội dung chuẩn bị cho hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị 

quyết trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND thành phố và hoàn thành công 

việc với tinh thần trách nhiệm cao, có chất lượng, đúng tiến độ.  

Các nội dung giám sát được Ban chọn lọc trên cơ sở những vấn đề bức 

xúc, được đông đảo cử tri quan tâm. Công tác giám sát, khảo sát tuân thủ đúng 

quy trình, quy định trong hoạt động giám sát. 

Các thành viên Ban nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia đóng 

góp ý kiến đối với hoạt động của Ban, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, 

khảo sát. Chế độ làm việc tập thể luôn được đảm bảo, các kế hoạch, báo cáo 

giám sát, thẩm tra và các văn bản quan trọng khác được gửi xin ý kiến thành 

viên Ban trước khi ban hành; văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động khảo sát, 

giám sát, thẩm tra được chuẩn bị khá đầy đủ, có hệ thống. 

Lãnh đạo Ban luôn luôn giữ mối quan hệ, phối hợp tốt với Thường trực, 

các Ban của HĐND, các Sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu 

quan khác trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

                                           
5
 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cáp xã, thôn, tổ dân phố 
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Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động 6 tháng đầu 

năm 2019 cũng còn những mặt hạn chế do đa số các thành viên Ban hoạt động 

kiêm nhiệm, phần lớn là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nên đôi khi ảnh hưởng 

đến việc tham gia công tác thẩm tra, giám sát của Ban, dẫn đến có lúc có nơi 

chưa tập hợp và phát huy hết năng lực của từng thành viên Ban. 

Thời gian qua, Ban cũng chưa tổ chức họp Ban định kỳ theo quý, cũng 

như họp Ban để trực tiếp góp ý các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra, chủ yếu 

các thành viên đóng góp qua thư điện tử hoặc góp ý bằng văn bản lấy ý kiến nên 

đôi khi chưa phát huy hết các trí tuệ tập thể Ban. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Pháp chế đề ra chương trình hoạt 

động nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau: 

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách 

Chủ động nghiên cứu tham gia ý kiến đối với chương trình, nội dung kỳ 

họp thường lệ hoặc bất thường trong năm 2019 của HĐND thành phố. Phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị nội dung báo cáo, dự thảo nghị 

quyết phục vụ cho công tác thẩm tra, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính 

thống nhất theo quy định. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

a) Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát theo Chương trình số 604/CTr-

HĐND giám sát năm 2019 của Ban pháp chế đã đề ra, như:  

b) Giám sát việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ 

thống cơ quan cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của 

thành phố.  

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của 

HĐND thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực pháp chế), các kiến nghị sau 

giám sát của Ban và thực hiện các nội dung giám sát khác theo yêu cầu thực tế 

và phân công của Thường trực HĐND thành phố. 

d) Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 

thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành 

phố theo yêu cầu. 

đ) Thực hiện việc tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị gửi đến Ban; theo dõi, đôn đốc giải quyết và tổ chức giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp cụ thể (nếu xét thấy cần thiết). 

Tham gia hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị 

của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực HĐND thành phố, 

các Ban của HĐND thành phố thực hiện và tham gia đóng góp ý kiến về việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu UBND thành phố. 
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3. Các hoạt động khác 

a) Theo dõi việc thể chế hóa của UBND thành phố đối với các nghị quyết 

được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 13. 

b) Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp 

luật khi có yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực HĐND 

thành phố tổ chức. 

c) Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động; giữ mối quan hệ, phối hợp tốt với 

các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp, các Sở, ban, ngành thành phố,… trong 

việc thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND 

theo quy định của Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn HĐND, Thường trực 

HĐND thành phố phân công (nếu có). 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Pháp chế báo cáo HĐND thành phố./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- Ban Pháp chế HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND (C, D); 

- Lưu: VT, HĐ, QTT, 70. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
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