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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 

2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 
 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình công 

tác 6 tháng cuối năm 2022, như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Thuận lợi 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đaọ, chỉ đạo 

của lãnh đạo HĐND tỉnh, đến nay Ban Pháp chế đã được kiện toàn bảo đảm quy 

định về số lượng, cơ cấu Thành viên, Trưởng ban, Phó trưởng ban chuyên trách. 

Các đồng chí Ủy viên của Ban đều là lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị, địa 

phương, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác phù hợp với lĩnh vực hoạt 

động của Ban, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban. 

2. Khó khăn  

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp vì vậy 

trong quá trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ đã gặp phải một số khó khăn 

nhất định.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban tham dự các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ 

họp thứ 6, 7 và kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng thời, để việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp 

của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Ban Pháp chế đã thường xuyên 

theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật và các hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực giám sát của Ban Pháp chế, tích cực nghiên 

cứu các văn bản pháp luật, tài liệu, báo cáo có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ 

thẩm tra. 

 Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Ban 

Pháp chế được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo 

cáo 18 nội dung, trong đó có 05 nội dung chủ trì và 13 nội dung phối hợp.  
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Các thành viên Ban đã chủ động thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

Tám; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đảm 

bảo thời gian theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh.  

2. Hoạt động thẩm tra  

 Kỳ họp thứ Bảy, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban 

đã chủ trì thẩm tra 02 nội dung dự thảo nghị quyết1; phối hợp với Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết2. Phát huy tinh thần trách 

nhiệm, dân chủ, tính chủ động của các thành viên, công tác thẩm tra của Ban được 

thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quá trình thẩm tra đã bám sát các chế độ, chính 

sách, các quy định của pháp luật để đánh giá sự phù hợp của các nội dung thẩm tra 

với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình, 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,... 

Qua hoạt động thẩm tra, Ban đã có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn 

thiện đối với các Dự thảo Nghị quyết góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nghị quyết 

HĐND. Chất lượng báo cáo thẩm tra tiếp tục được nâng lên, cung cấp những thông 

tin quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp, làm cơ sở để 

HĐND tỉnh xem xét, đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực thi hành 

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

phương và quản lý địa giới hành chính. Các ý kiến thẩm tra của Ban, UBND tỉnh đã 

tiếp thu điều chỉnh, bổ sung dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét thông 

qua tại kỳ họp.  

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

3.1. Hoạt động giám sát 

- Giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa 

nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2021”. Ban thực 

hiện giám sát trực tiếp tại: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

UBND thành phố Điện Biên Phủ; UBND huyện Điện Biên Đông; Công an thành 

phố Điện Biên Phủ; Công an huyện Điện Biên Đông và tại xã Keo Lôm, xã Na 

Son (huyện Điện Biên Đông); xã Thanh Minh, phường Nam Thanh (thành phố 

Điện Biên Phủ); giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Mường Ảng, 

Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà, Điện Biên và thị xã 

                                           
1 Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường 7 tháng 5 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Chấp thuận 

bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 

vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

2 DTNQ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2021; Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; DTNQ thông qua nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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Mường Lay. Các thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài 

liệu, đưa ra nhiều ý kiến yêu cầu các đơn vị được giám sát giải trình, làm rõ.  

Kết quả giám sát cho thấy, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm thi hành nghiêm minh các bản 

án, quyết định của Tòa án; nắm và thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp 

hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật; người chấp hành 

xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có ý thức tự vươn lên, vượt qua rào cản tâm 

lý, sự kỳ thị của một bộ phận Nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn có một số hạn chế nhất định đó là: Công 

tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đối với đối tượng giám sát chưa thường xuyên, hiệu quả 

chưa cao. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã 

trong thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng và trong công tác tư vấn, trợ giúp 

về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và định hướng, đào tạo nghề nghiệp, tìm kiếm 

việc làm, tạo việc làm và thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; 

cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; tư vấn, hỗ 

trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa mang lại 

hiệu quả thiết thực... Kết thúc giám sát, Ban đã ban hành Báo cáo kết quả giám 

sát, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan3. 

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thực hiện phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban nghiên cứu, giám sát kết quả giải quyết 06 

kiến nghị. Trong đó: 05 kiến nghị tồn tại từ nhiệm kỳ 2016 - 2021, 01 kiến nghị 

trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV. Qua giám sát, Ban nhận thấy, 

UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng đã quan tâm chỉ đạo giải quyết, trả 

lời 07 ý kiến, kiến nghị, kết quả: có 02/06 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong (đạt 

tỷ lệ 34%); 04/06 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết xong (chiếm tỷ lệ 66%).  

Thông qua hoạt động giám sát Ban Pháp chế đã kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo; xác định thời hạn, có giải pháp cụ thể, tập 

trung xử lý dứt điểm các kiến nghị chưa giải quyết xong4.   

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2021: Ban Pháp chế 

được phân công giám sát 09 nội dung kiến nghị sau giám sát, trong đó: 06 nội 

dung kiến nghị tại Báo cáo số 300 /BC-HĐND, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của 

Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh và 03 nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế  HĐND tỉnh. 

Kết quả giám sát cho thấy: thời gian qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm 08/09 nội dung 

kiến nghị sau giám sát Ban Pháp chế được giao giám sát (đạt tỷ lệ 89%); có 01 nội 

                                           
3 Báo cáo số 32/BC-PC ngày 31/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND  tỉnh Kết quả giám sát Việc thực hiện pháp luật trong 

công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2021. 
4 Báo cáo số 30/BC-PC ngày 30/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND  tỉnh Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến 

nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh, khóa XV. 
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dung, Ban đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, làm rõ 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm truy thu dứt điểm 

đối với Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên số tiền thuê đất còn nợ là 

1.081.346.000đ (Một tỷ không trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm bốn mươi sáu 

ngàn đồng). Ban Pháp chế tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết trong thời 

gian tới5.  

3.2. Hoạt động khảo sát 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc 

giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2021, để có cơ sở đánh giá kết quả giải 

quyết kiến nghị sau giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tại  

Sở Tài nguyên và Môi trường để làm rõ trách nhiệm trong việc chậm truy thu 

tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên6. Trên cơ sở 

kết quả khảo sát, Ban đã đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm truy 

thu dứt điểm đối với Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên. 

4. Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND tỉnh “Việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức (doanh nghiệp, HTX) 

trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc 

hội có hiệu lực thi hành đến 31/12/2021” và Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về 

“Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/01/2016 của HĐND tỉnh 

thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030”. 

5. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh “Báo cáo Việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 

đến ngày 01/7/2021” theo yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội; 

- Báo cáo “Việc thực hiện chính sách pháp luật việc thực hiện chính sách 

pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” theo yêu 

cầu của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV. 

Các báo cáo do Ban Pháp chế tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đều 

đạt chất lượng, bảo đảm thời gian quy định. 

6. Các hoạt động khác 

- Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bầu đồng chí Phó Trưởng ban 

chuyên trách, Ban Pháp chế đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban Pháp chế, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế Quyết định 

phân công đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ. 

- Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia Đoàn công tác của Thường trực 

                                           
5 Báo cáo số 33/BC-PC ngày 06/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND  tỉnh Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị 

sau giám sát năm 2021. 
6 Biên bản số 34/BB-BPC ngày 01/6/2022 Giám sát việc giải quyết việc truy thu tiền thuê đất đối với Công ty 

cổ phần chế biến nông sản Điện Biên. 
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HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tổ chức tại Hà Nội và Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đi 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh Lai Châu. Đoàn công tác dự Hội 

nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du miền núi phía bắc lần 

thứ Nhất tại tỉnh Hòa Bình; đoàn công tác dự Hội nghị Thường trực HĐND các 

tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 tại tỉnh An Giang; tham gia Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đi học 

tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và một số 

tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

- Các đồng chí lãnh đạo Ban thực hiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng 

cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Đồng chí Trưởng Ban dự thính phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại 

biểu Quốc hội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc phân cấp mức kinh phí tối 

đa cho giám đốc bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ và giám đốc bảo tàng 

tỉnh Điện Biên được quyết định mua 01 hiện vật đối với Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch. 

 - Phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh trực tiếp kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 

tại Trại giam Công an tỉnh Điện Biên. 

- Đề xuất giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh. 

- Các đồng chí thành viên Ban thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, 

tiếp công dân thường xuyên theo Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu xử lý đơn khi được Thường trực HĐND tỉnh 

phân công. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt 

chương trình công tác đề ra. Các thành viên Ban đã phát huy vai trò, trách nhiệm, 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng 

và hiệu quả công tác; đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách luôn tích 

cực, chủ động cập nhật các văn bản, tài liệu liên quan để thực hiện công tác thẩm tra; 

xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thực hiện đúng sự chỉ đạo, 

phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện 

các cuộc giám sát, khảo sát đúng nội dung, mục đích đề ra. Các báo cáo thẩm tra, 

giám sát, khảo sát của Ban đảm bảo chất lượng, nhận định, đánh giá khá toàn diện, 

sát với tình hình thực tế của tỉnh. Trong hoạt động, Ban đã bám sát các quy định 

của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám 

sát việc chấp hành pháp luật, chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên, bao 

quát được các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực Pháp chế, ghi nhận những kết 

quả đạt được, thẳng thắn góp ý về những tồn tại, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị 

chịu sự giám sát; đồng thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có 

giải pháp, biện pháp khắc phục, triển khai kịp thời; giúp các cấp, các ngành chỉ 
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đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật trên 

địa bàn tỉnh.  

2. Tồn tại, hạn chế  

  Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm là lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, địa 

phương; có thời điểm phải thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trùng với 

chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra của Ban, do đó, phần nào đã ảnh hưởng 

đến chất lượng một số hoạt động của Ban.  

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

 Tham gia công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND 6 

tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; thẩm tra các Báo cáo, đề án, dự thảo Nghị 

quyết theo lĩnh vực của Ban Pháp chế; Thẩm tra những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ 

họp khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

2.1. Hoạt động giám sát 

- Thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Tòa án nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; giám sát hoạt động của 

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong lĩnh vực Ban 

Pháp chế phụ trách. 

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 

đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân và công dân trong việc thi hành hiến pháp, 

luật, các văn bản QPPL của chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết 

của HĐND về lĩnh vực Ban Pháp chế phụ trách. 

- Giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện 

thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường 

trực HĐND tỉnh trong lĩnh vực Pháp chế và của Ban Pháp chế; giám sát việc giải 

quyết kiến nghị cử tri trong lĩnh vực Pháp chế.  

- Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khi có yêu cầu. 

2.2. Hoạt động khảo sát 

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

phụ trách do Thường trực HĐND tỉnh phân công; tham mưu khảo sát tập trung 

một số vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc và khảo sát thực tế để phục vụ hoạt động 

giám sát, thẩm tra của Ban.  

3. Các hoạt động khác 

- Tiếp tục thực hiện rà soát Nghị quyết QPPL và theo dõi việc ban hành quyết 

định của UBND tỉnh.  

- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp, phiên họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức (khi được mời). Đồng 
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chí Trưởng ban tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, thảo luận và 

quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tham gia các Đoàn công tác của Thường trực; Tham dự Hội nghị trao đổi 

kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc khi được 

phân công. 

- Tổ chức Đoàn công tác của Ban Pháp chế đi học tập, trao đổi kinh nghiệm 

hoạt động tại một số tỉnh Miền Nam. 

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban theo quy định.  

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; đề ra phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình công 

tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân nhân tỉnh Điên Biên./. 
    

Nơi nhận:            
- TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

                    

TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 
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