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BAO CÁO
Tlnh hInh hot Ing cña Ban Pháp chê
Hi dông nhãn dan huyn nàm 2018 Va phu'o'ng hu'ó'ng, nhiin vi nàrn 2019

Thirc hin k hoach cong tác nãrn 2018 cüa Thu'O'ng trij'c HDND huyn và
cña Ban Pháp chë HDND huyn, Ban Pháp chê báo cáo tInh hmnh hoat dng närn
2018 và dê raphuong huóig, nhim v11 trpng tarn näm 2019 nhu sau:
I. Ket qua hoit dng cña Ban trong nãm 2018:
1. Xãy d'ng k hotch cong tác näm 2018:
Ngay tfj' du nãrn, can cir Nghi. quyt v Chu'o'ng trInh giám sat närn 2018
cüa HDND huyn Khóa XI ti k3' hçp thi.r 4 và kë hoch cOng the närn 2018 cüa
Thu'ng trrc HDND huyn, Ban Pháp chê d h9p Ban thão Iun, xây dirng kê
hoach cOng tác cña Ban, trong do xác dnh nhfing nhirn vi co ban, trpng tarn cOa
Ban trong nárn 2018.
Den nay, Các nhirn v1i cOng tác trong närn 2018 cña Ban du'çc trin khai kp
thai, darn báo tiën d), kê hoach dê ra.
2. Hoit dng giám sat:
- Tharn muu Thuàng trVc HDND huyn ban hành 4 quyt djnh thành 1p
Doân giárn st; ban hành 4 kê hoach, 4 dê cuo'ng báo cáo giárn sat dê thixc hin
giárn sat t?i 4 dan vj: UBND xã Long San, UBND xâ Long Mai, UBND xa Long
Môn, UBND xã Thanh An. Sau khi giárn sat Ban xây dirng báo cáo kêt qua giám
sat báo cáo cho Thu'è'ng tr1xC HDND huyn.
- Tharn gia khão sat, giárn sat cng vOi Thu'Ong trrC HDND huyn ye vic
dâu tu' khân Cap cOng trInh Câu Lang Ren, huyn Minh Long do UBND huyn lam
chu dâu tu' trong närn 2016-2017; ye COng the quán 1, báo v và giao dat ri1ng
thuc Dix an 661, Dir an 327, dat trung tarn cirn xa Long Mon.
3. Hott dng thâm tra:
Trong närn 2018, Ban dã t chrc 01 cuc hçp thm tra báo CO cña UBND
huyên 6 tháng du närn 2018 ye tInh hInh chap hành pháp 1ut trong ITnh VIrC qUOC
phàng, an ninh, trât ti.r an toàn xä hôi, ye cOng táC tiêp COng dan, xn' 1 và giãi
quyët khiêu nai, tO cáo; báo cáo 6 tháng dâu närn 2018 cUa Vin Kiêm sat nhân dan
huyên, TOa an nhân dan huyên, Chi cc Thi hành an dan sr huyn, Doàn Hi thârn
TOa an nhân dan huyn trinh Ki hQp HDND huyn giOa närn 2018 dam báo chat
lucmg va thai gian theo diling quy djnh.
4. MQt so hott dng khác:
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- Báo cáo vó'i Thu'à'ng tn1c I-IDND huyn hot dng cüa Ban Pháp chê
HDND huyn dting thai gian quy dnh.
Tham gia các cuc hçp trxc báo djnh cüa Thu'äng trrc HDND huyn và
các cu5c h9p ci1ia Huyn ñy (Khi chcq'c màz).
- T chic hçp trxc báo qui d dánh giá kt qua hoat dong trong qu và trin
khai nhim vii tr9ng tarn qu den.
- Tharn gia tip xñc cir tn truó'c k3' hc)p HDND huyn gitta Va cuôi näm
2018.
- Tharn dr ki hcp HDND huyn 1n thi.r 6, 7 Khóa XI.
- Tharn gia cüng Thu'àng tri'c HDND huyn lam vic trrc tip vó'i Thu'mg
truc HDND 5 xã.
- Tham gia hçp to dçti biëu I-IDND huyn tai các x.
- Phi hçp vd Ban Kinh t - x hi HDND huyên và Van phOng
HDND&UBND huyn tr kiêrn tra các van ban QPPL cüa HDND huyn ban hành
giai doan 2016-2018 theo sir phân cOng cüa lhuOng trV'c HDND huyn.
- Tip tc theo dOi các co quan, do vj trong vic thrc hin các kin ngh
sau giárn sat cia Ban.
II. Dánh giá chung:
1. TJ'u diem:
- 1-bat dng cüa Ban Pháp ch HDND huyn barn sat vào Nghj quyt cüa
HDND huyn, ni dung theo ke hoach cOng tác cüa Ban d dê ra.
- Hoat dng giárn sat cüa Ban thixc hin dam báo theo quy djnh. Qua giárn
sat a chi ra duç'c nhUng ton tai han chë, nguyen nhân và nêu duGc nhttng kiên
nghj ciii the dôi vri các don vj duc giám sat dë khäc phiic süa chü'a; thu'à'ng xuyên
theo dOi, dOn dOe các don vj du'ac giám sat thic hin các kiên nghj sau giárn sat.
- Cong tác thrn tra cia Ban du'çc tin hành nghiêm tic, các thânh viCn dã
tp trung nghiên cü'u và CO nhiêu kiên dóng gop vi tinh thn trách nhirn cao, dê
ra nhu'ng kiên ngh xác dáng, gop phân nâng cao chat lucmg hoat dng cüa các co
quan lien quan.
- Thung xuyên giü mi lien h vi các co quan httu quan, Thung trrc
HDND huyn, Ban Kinh tê - xa hi HDND huyn, Ban Pháp chC HDND các a
trong vic thrc hin nhirn vi cOa Ban.
2. Ton tai, hn die:
Da so các thânh viên cña Ban hoat dng kiêm nhiem, nhiu nhim vi chi
phôi nên Rho 1<hän trong vic sap xOp cong vic tharn gia day di các hoat dng cOa
Ban.
III. Nhim vi1 trçng tam 11am 2019:
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1. Hot dng giám sat:
- Thirc hin giárn sat theo k hoch dê ra.
- Tham gia giám sat c1ng vi ThuOng trIc HDND huyn khi có yêu cu.
2. Hot dng thâm tra:
- Cüng vó'i Thuàng trxc HDND huyn chuân bj các ni dung phc vi k3
hçp HDND huyn lan thir 8, 9, 10 Khóa XI.
- Thrc hin nhim v tMm tra báo cáo cña UBND huyn v linh vi'c quc
phOng, an ninh, trt tij an toàn xa hi, ye cOng tác tiêp Cong dan, xü' l và giâi
quyCt khiêu nai, tO cáo; báo cáo cña Viên Kiêrn sat nhân dânhuyn, TOa an nhân
dan huyn, Chi C1J.c Thi hành an dan s1i' huyn, Doàn Hi thâm TOa an nhân dan
huyên trinh hop HDND huyn lan thir 8, 9, 10 Khóa Xl.
- Ngoai ra Ban cOn thâm tra CáC báo cáo cO lien quan dn linh vxc pháp die
trinh tai Cad k3' hop HDND huyên theo sir phân Cong cua Thu'a'ng trrc HDND
huyn.
3. Mit s hott dng khác:
- Xây drng kê hoch cong tác näm 2019 và các báo cáo tháng, qu, nãrn
trinh Thu'O'ng trixc HDND huyn.
- TruOng và Phó Ban duy trI trao dôi, tháo lun cad nhirn vi ciia Ban vào
chieu th 6 hang tuân.
- Tham dir các cuc hpp cña Huyn üy, ThuOng trrc HDND Va các Ban,
ngành trên dja bàn huyn (Khi du'Qc iiid'!,).
- Duy tn hçp tnijc báo qu theo quy dinh.
- Tham gia tip xüc c1r tn tru'ó'c k hçp HDND huyn gitta và cui närn
2019.
- Tham gia hp t di biu HDND huyn tai các xä.
- Thxc hin các cong vic thu'O'ng xuyen và các nhim v dt xut ku có yêu
câu.
TrCn day là báo cáo kt qua hot dng cUa Ban Pháp chë HDND huyn näm
2018 và phu'o:ng huóng, nhim vi1 trQng tam nàm 2019. KInh báo cáo Thi.rOng tnirc
HDND huyn theo dOi, chi dao./.
No'i n/ian:

BAN

- TT Huyn üy (Báo cáo);
- TT HDND huyn;
- UBND huyn;
- Các thâiih viên Ban PC;
- Lu'u VT.

anli BInh
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