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BAO CAO 
Kt qua hot dng cüa Ban Pháp ch IIEDND huyn näm 2022 

Thirc hin Lust T chirc chInh quyn dja phwing ngày 19/6/2015, Lut süa 
dôi,bô sung mt so dieu cüa Luât To chic ChInh phü và Lut To chüc chInh 
quyên da phuang ngày 22/11/2019; Lu.t Hot dng giám sat cüa Quôc hi Va Hi 
dông nhân dan; Ban Pháp chê HDND huyn báo cáo kêt qua hot dng nàm 2022 
nhu sau: 

1. Cong tác giám sat 
Trong näm 2022, Ban Pháp ch dã co ban hoàn thành nhim v giám sat cac 

ca quan tix pháp và các dja phucng ye lTnh vrc thi hà.nli pháp 1ut, quôc phông, an 
ninh, trt tir, an toàn xà hi, xay dung chInh quyên dja phuang. Qua theo dôi tInh 
hInh thirc tê, Ban d dê nghj Thuông tnrc HDND Iiuyn dua các ni dung can giám 
sat thuc 1mb \rirc phii trách cüa Ban Pháp chê vâo chrnmg trInh giám sat cüa 
HDND, Thutmg trirc HDND huyn. 

Thirc hin Chuong trInh giám sat cUa Hi dng nhân dan, Thuàng trirc 
HDND huyn và Chucmg trInh giám sat cüa Ban Pháp ehê nãm 2022, Ban Pháp 
chê dä tiên hành giám sat chuyên dê ye "Cong tác ni chInh và cong tãc xây dirng 
chInh quyên" dôi vâi UBND các x: Di Minh, Di Thanh, Di NghTa, Di Tan; 
giam sat chuyên dêvê "Cong tac thuc hanh quyên cong to va kiêm sat cac hoat 
dông tLr phap näm 2021" dOi vol Viên kiêm sat nMa dan huyên Dai Lôc 

Trong qua trmnh gith sat, Ban Pháp chê luOn barn sat kê hoch dâ dé ra Va 
tránh duc sr chông chéO giüa các don vj, dja phircing. Hot dng giárn sat luôn 
dam bão dung ni dung, thâm quyên và dung trinh tir, thu tiic giám sat theo quy 
dinh cüa Luât Hot dng giám sat cüa Quôc hi và Hi dông nhân d. Thông qua 
giárn sat dã kjp thôi kiên nghj dOi vci các don v,  dja phucrng duc giám sat ye 
phát huy nhüng kêt qua dt duqc, khãc phiic nhüng tOn ti, hn chê trong hoat 
dng, dông thii chuyên các kiên ngh cüa các don vj, dja phuo'ng dugc giám sat 
den các cap, các ngành có lien quan xem xét giâi quyêt, giüp tháo go' nhüng khó 
khãn vung mac trong cOng tác quân 1 nba nuOc ti the dia phuong. 

Ngoài ra, Ban Pháp ch d cü các thành viên cüa Ban tham gia các doàn 
giám sat, khao sat cüa HDND, Thuô'ng trrc HDND huyn và Ban Kinh tê - x hi 
cüa HDND huyn. Phân cong Phó Ban chuyen trách Ban Pháp chê tham gia các 
Doàn giám sat cüa ThuO'ng trirc HDND tinh, Ban Phá.p chê, Ban kinh tê - ngân 
sách cüa HDND tinh Quáng Nam ye lam vic ti h.uyn Di Lc. 
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Ban Pháp ch thrmg xuyen thuc hiên cong tác giám sat thông qua theo döi 
boat dng cüa các Ca quan, dan vi, dia phuong trong vic thrc hin chrc näng, 
nhiêm v cüng nhu viêc thtrc hiên các van ban quy phm pháp 1ut cüa cap trên Va 
Nghj quyêt cüa HDND huyn v linh vrc thi hành pháp luat, quôc phàng, an ninh, 
trt tii, an toàn xã hôi, xây dirng chIrth quyên dja phuong. 

2. Cong tác thm tra 

Thirc hin chrc näng, nhiêm vu theo 1ut nh, trong näm 2022, Ban Pháp 
chê dà thrc hin thâm tra các báo cáo cüa UBND 1'iuyn và các ngành: Vin Kiêm 
sat nhân dan, Tóa an nhân dan và Chi cuc Thi bành an dan sir huyn trên các flnh 
virc thi hành pbáp 1ut, an ninh, trat  tir, an toàn xà hi, xây dimg chInh quyên, 
phOng chông tham nhüng; thâm tra báo cáo cüa TJBND huyn trã 1i kiên, kiên 
nghj cüa cü tn trInh các k5' h9p cüa HDND huyn. 

3. Các cong tác khác 
- Tham gia cüng vi Thu&ng trirc HDND, UBND, UBMTTQVN huyn 

chuân bj ni dung trInh tai  các k' b9p cüa HDND huyn. 
- Tham gia day dü các euc h9p do Tbuông trirc HDND huyn triu tap, các 

Hi nghj, các cuc b9p lien quan ti lTnb virc boat dng cüa Ban Pbáp cbê. 
Nbin chung, trong nm 2022 Ban Pháp ch HIDND huyn dä hoàn tbành tot 

cbüc nang, nhim v cUng nhu ké hoach côngtác dã dé ra. Trong qua trinh boat 
dng. các thành viên cüa Ban Pháp chê luOn cô gang, tIch crc trong xây drng kê 
hoach và to chüc thrc hin, nhä do chat lugng hot dng timg buOc duç'c nâng len. 

Trên day là kêt qua boat  dng nàm 2022 cüa Ban Pbáp chê BDND huyn, 
kInh trinh k' bçp thu iü, HDND huyn khóa XII.!. 

Noi nhân: J. PHAP CuE 
- Thirmg trirc HDND huyn; ,  " I1 G 
- Các Ban HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 

Li.ru: VT, CVHD. 
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