
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 302 /BC-HĐND  Cần Thơ, ngày 23  tháng 8  năm 2021 

BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban pháp chế 

 

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

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố, Ban pháp chế của HĐND
1
 thành phố xin báo cáo kết 

quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Một số kết quả đạt đƣợc trong 6 tháng đầu năm 

- Xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của Ban, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tham gia Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố và Tổ giúp việc thuộc Ủy 

ban bầu cử thành phố; Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 

việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 

26 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các quận, huyện. 

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất 

HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Kiện toàn tổ chức ban (trưởng, phó ban, giới thiệu thành viên ban) sau 

khi đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp 

chế tại các kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố (cụ thể: 5 tờ 

trình, 11 báo cáo). 

- Lãnh đạo Ban pháp chế tham dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ 

hàng tháng; Phối hợp với Sở Nội vụ trao đổi về chế độ hỗ trợ cho Đội dân phòng 

thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở; góp ý Đề 

án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 

2025. Các đại biểu thành viên của Ban tham gia dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

quận, huyện, nơi đại biểu ứng cử. 

                                           
1
 Các từ viết tắt: HĐND: Hội đồng nhân dân; UBND: Ủy ban nhân dân; UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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- Tham dự cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND thành phố với 

UBND, UBMTTQVN và các sở, ban, ngành thành phố để thống nhất các nội 

dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố. 

- Tham gia tổ công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu 

nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài của Ủy ban nhân dân thành phố; đại 

biểu, lãnh đạo ban tiếp công dân tại cơ quan, tại nơi ứng cử. 

- Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Hội đồng nhân 

dân xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế khi cấp trên có yêu 

cầu; tham gia đóng góp ý kiến đối với các đề xuất xây dựng nghị quyết, danh 

mục các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách (cụ thể hóa như sau: Báo cáo của Đảng đoàn HĐND thành phố về 

sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về  “tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”; Danh mục nghị quyết quy định 

chi tiết các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Nghị 

quyết về đặt tên đường …). 

- Thành viên Ban pháp chế tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước kỳ họp thứ 2 

của HĐND thành phố. 

2. Một số tồn hại, hạn chế 

- Công tác giám sát của Ban đã đề ra trong năm 2021 còn chậm so với 

Chương trình giám sát của HĐND thành phố đã đề ra, do thành phố tập trung 

chỉ đạo công tác đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Trong công tác thẩm tra do thực hiện một số quy định về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 cũng đã hạn chế số đại biểu tham dự phần nào đã ảnh hưởng 

đến việc giải trình của các cơ quan đơn vị, cũng như việc tham gia phát biểu 

đóng góp của các thành viên Ban và đại biểu. 

3. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

- Tham dự cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị 

cho kỳ họp cuối năm 2021; thành viên Ban thực hiện tiếp xúc cử tri trước, sau 

các kỳ họp theo quy định; chuẩn bị các hoạt động thẩm tra phục vụ cho kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2021 của HĐND thành phố.  

- Tiến hành các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch đã đề ra phù 

hợp với tình hình thực tế của thành phố. Đồng thời, cùng Thường trực HĐND, 

các Ban của HĐND thành phố thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch đã 

ban hành. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân theo quy định. 

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, đề án, dự thảo báo cáo khi có 

yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, của Thường trực HĐND thành phố. 
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ban Pháp chế báo cáo HĐND thành 

phố./. 

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

- UBMTTQVN thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Văn phòng Thành ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố (C, D); 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT, HĐ. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Hồng Yến 
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