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BÁO CÁO 
Tổng kết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 

Thực hiện Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 
2016 - 2021 như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
1. Tổ chức bộ máy

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Ban 
Pháp chế gồm 07 thành viên: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên 
trách và 05 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Đa số các ủy viên Ban đều đảm nhận 
vị trí chủ chốt tại địa phương và một số cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, tạo thuận lợi 
nhất định trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. Số lượng và 
cơ cấu thành viên Ban ổn định đến cuối nhiệm kỳ.

2. Về chế độ làm việc 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của 

HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể của từng 
thành viên. Hằng năm, trên cơ sở nghị quyết về chương trình giám sát của 
HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và kế hoạch tổ chức các kỳ họp, Ban chủ động 
xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo từng quý, từng kỳ họp và triển 
khai, đánh giá hoạt động định kỳ 6 tháng, cả năm. Ban làm việc theo chế độ tập 
thể, quyết định theo đa số. Các báo cáo thẩm tra đều được lấy ý kiến của các 
thành viên Ban trước khi trình ra các kỳ họp, trường hợp thành viên không thể 
tham dự cuộc họp, Ban lấy ý kiến qua văn bản, thư điện tử.  
         II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
         1.  Hoạt động giám sát, khảo sát

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban 
Pháp chế đã lãnh đạo xây dựng chương trình giám sát, khảo sát hằng năm với 
các hoạt động cụ thể, phù hợp với Chương trình giám sát của HĐND, Thường 
trực HĐND và tình hình thực tế tại địa phương. Kết quả như sau:

a) Giám sát thường xuyên
Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào hoạt động của Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự hai cấp; việc thực hiện các quy định 
pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…. để 
thu thập thông tin phục vụ các kỳ họp thường lệ. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 
10 Đoàn giám sát phục vụ 10 kỳ họp (mỗi năm 02 đoàn). 
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Qua giám sát, Ban đã tổng hợp, thẩm tra các báo cáo 6 tháng và hằng năm 

của UBND tỉnh và các ngành. Trong các báo cáo đã phân tích, đánh giá những kết 
quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiều kiến nghị, đề 
xuất gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương để 
chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình quản lý nhà nước, 
thực thi pháp luật; chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số cơ chế, 
chính sách pháp luật không còn phù hợp; nhất là các quy định pháp luật về tố tụng 
dân sự, hình sự và tố tụng hành chính.

b) Giám sát, khảo sát chuyên đề
         Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban được tiến hành thường 
xuyên. Vừa tuân thủ quy trình, thủ tục của Luật Hoạt động giám sát của Quốc 
hội và HĐND từ khâu chọn nội dung, xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch 
đến tiến hành giám sát và xây dựng báo cáo, xử lý kết quả giám sát. Đồng thời 
đề nghị giải quyết có hiệu quả những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện 
chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể hóa các 
chủ trương chính sách của Trung ương.

Trong nhiệm kỳ, Ban đã thành lập 08 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề 
tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính như: Tổ chức biên chế, bộ máy (chuyên đề: 
chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công 
chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2018; tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ 
trình bố trí công an chính quy; tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị hành 
chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập); thực hiện các chế độ 
chính sách đối với cán bộ cơ sở (chuyên đề về tình hình thực hiện chế độ chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố); 
đất đai, môi trường (các chuyên đề: Tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khai thác khoáng sản),… Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban đã thúc 
đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả. 

Điển hình như trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy; sau khi 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về 
thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về quy định số lượng, chức danh, 
mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ban đã khảo sát trực tiếp tại 11 xã, 
phường, thị trấn và qua văn bản 03 xã, phường, thị trấn. Qua khảo sát, Ban đã 
xây dựng Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 02/5/2019 và Báo cáo số 07/BC-
HĐND ngày 12/3/2020. Nhận diện đầy đủ, cụ thể những kết quả đạt được; bất 
cập hạn chế về nội dung quy định và bất cập trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở 
đó kiến nghị HĐND, UBND tỉnh nhiều vấn đề liên quan, nhất là xem xét sửa đổi 
các quy định về phụ cấp, mức hỗ trợ đối với cán bộ cơ sở; hướng dẫn thống nhất 
việc trích đóng BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách cấp 
xã; chấn chỉnh các trường hợp vận dụng giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc không 
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đúng quy định. Đến nay, đa số các kiến nghị của Ban được các cơ quan tiếp thu, 
chỉ đạo thực hiện. 

Về quản lý và sử dụng biên chế: Qua giám sát chuyên đề tình hình chấp 
hành chính sách, pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018, Ban đã có Báo cáo số 63/BC-
ĐGS ngày 09/7/2019 chỉ rõ những tồn tại, hạn chế gắn với trách nhiệm của các 
cấp, các ngành được giao, quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế công chức, viên 
chức như: Phân bổ biên chế bình quân, cào bằng, chưa đầy đủ cơ sở khoa học; 
thiếu kịp thời trong tuyển dụng công chức, viên chức. Quản lý, sử dụng biên chế 
hằng năm chưa hiệu quả, nhiều cơ quan, đơn vị trong thời gian dài không có kế 
hoạch sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao như vẫn giữ nguyên; trong 
khi đó có đơn vị bức xúc về biên chế lại không được bổ sung kịp thời; tình trạng 
lòng vòng, thiếu thống nhất trong xét chuyển công chức cấp xã thành công chức 
cấp huyện,…

Ban đã kiến nghị cụ thể các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, trên cơ sở 
chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy như: Ban đã Kiến nghị 
HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh xây dựng Bộ Tiêu chí làm cơ sở giao biên chế 
công chức các cơ quan, đơn vị khoa học, hiệu quả. Báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bổ sung biên chế công chức đối với các ngành 
được giao nhiều nhiệm vụ và tính chất công việc phức tạp. Kiến nghị UBND 
tỉnh khẩn trương tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức bằng nhiều hình thức 
khác nhau nhằm sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao và kịp thời bổ 
sung nhân lực đảm bảo hoạt động các cơ quan đơn vị. 

Qua theo dõi, đến nay nhiều kiến nghị của Ban đã được HĐND tỉnh 
chuyển tải vào các nghị quyết và UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện, cụ thể: Thực 
hiện Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
kỳ họp thứ 14, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ dự thảo nội dung Bộ tiêu chí làm 
cơ sở giao biên chế công chức để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Các 
Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo và các địa phương cũng đã triển khai kịp thời 
việc tổ chức công tác tuyển dụng công chức, viên chức với nhiều hình thức (thi 
tuyển, xét tuyển, xét chuyển viên chức sang công chức; kịp thời hơn trong xét 
chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; chấn chỉnh những vi 
phạm trong xét chuyển viên chức thành công chức. 

Trên lĩnh vực đất đai, môi trường: Qua giám sát tình hình thực hiện cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Ban đã kiến nghị HĐND 
tỉnh: Yêu cầu UBND tỉnh xem xét lại hiệu quả thực hiện Dự án thành lập bản đồ 
địa chính tỷ lệ 1/10.000 (gọi tắt là dự án 1/10.000); phân bổ kinh phí trong dự 
toán ngân sách hằng năm để đẩy nhanh việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương; dành tối 
thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác 
đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và 
đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đồng thời, kiến nghị UBND các 
cấp phối hợp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng các loại đất; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tránh tình 
trạng quy hoạch treo, thể hiện tính pháp lý rõ ràng làm căn cứ cho việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo 
đúng quy định của pháp luật,... 

Cũng từ kết quả giám sát phối hợp với Ban Dân tộc kiến nghị HĐND tỉnh 
có chủ trương bố trí kinh phí tạo điều kiện các huyện miền núi sớm hoàn thành 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Đến tháng 01/2021, 
HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026 với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 
tỉnh khoảng 114.662.615.000 đồng.

Đối với chuyên đề “Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai 
thác 03 loại khoáng sản vàng, đá, đất san lấp do tỉnh cấp phép từ năm 2016 đến 
tháng 6/2018”. Qua theo dõi, sau khi Ban tiến hành giám sát việc chấp hành 
pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đã có chuyển biến. 
Thực hiện các kiến nghị của Ban, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn các cấp 
đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý trong khai 
thác tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo các đơn vị khai thác mỏ chấp hành nghiêm 
các quy định về bảo vệ môi trường; đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực địa tại 
khu vực có khai thác vàng ở Phước Sơn, khai thác đá tại Núi Thành, khai thác 
đất san lấp tại các địa phương khác để kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp 
về bảo vệ môi trường1. Bên cạnh đó, các trường hợp đề nghị bổ sung quy hoạch 
mỏ khoáng sản theo đề nghị của UBND tỉnh đều được Thường trực HĐND tỉnh 
chỉ đạo khảo sát chặt chẽ, lấy ý kiến chính quyền cơ sở trước khi quyết định; 
trường hợp các điểm mỏ có nguy cơ ảnh hưởng môi trường và các vấn đề khác 
thì không thống nhất bổ sung quy hoạch.

c) Giám sát giải quyết đơn thư
Ban đã tổ chức khảo sát, xác minh việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị 

các đơn thư tồn đọng, kéo dài2; giám sát theo vụ việc  đối với vụ “tranh chấp hợp 
đồng đặt cọc” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Sinh với các đồng bị đơn: Bà 
Dương Thị Thuối, bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Tâm, bà Nguyễn Thị 
Sen. Qua giám sát cụ thể vụ việc này, Ban đã kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh 
có ý kiến Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án phúc thẩm của Toà án nhân 
dân tỉnh. Đến tháng 02/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có Quyết 
định số 30/2018/KN-DS về kháng nghị Giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự 

1 Lãnh đạo UBND tỉnh đã kiểm tra khai thác khoáng sản tại Phước Sơn; thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác, chế biến khoáng sản tại các đơn vị khai thác mỏ 
trên địa bàn xã Tam Nghĩa, Núi Thành
   2 03 đơn: Đơn của các hộ dân thôn Gia Hòa và Phú Lạc xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, nội dung đề nghị ngăn chặn 
việc khai thác cát tại bãi cát Kiểm Lâm và khai thác sạn trên sông Thu Bồn từ thôn Mỹ Lược đến thôn Kiểm Lâm gây sạt 
lở bờ sông; Đơn của bà Võ Thị Thảo, thôn Phú Cường, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, nội dung: Khiếu nại TAND 
huyện Quế Sơn đình chỉ giải quyết vụ án đã thụ lý ngày 21/5/2012 giữa Công ty TNHH Khánh Đến với Công ty 
TNHH Hoàng Ngân; Đơn của ông Trần Văn Long, đại diện các hộ dân trú tại khối Hà Quảng Bắc, phường Điện 
Dương, thị xã Điện Bàn, nội dung phản ánh một số hộ dân khối phố Hà Quảng Bắc xây dựng trang trại nuôi heo quy 
mô lớn, gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực.
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phúc thẩm số 109/2015/DS-PT ngày 24/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 
Nam.

d) Giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của 
HĐND cấp huyện; rà soát nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Ban cũng thường xuyên theo dõi, giám sát việc ban hành 
quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện nhằm kịp thời 
phát hiện những văn bản có nội dung chưa đảm bảo quy định của pháp luật. 
Hằng năm, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh 
giá các Nghị quyết chuyên đề do HĐND tỉnh ban hành. Phối hợp với UBND 
tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật để công bố3. Trong quá trình thực hiện đã chú trọng rà soát căn cứ 
pháp lý ban hành nghị quyết, hiệu quả thực hiện nghị quyết để kiến nghị hình 
thức xử lý phù hợp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy 
pháp pháp luật.

2. Hoạt động thẩm tra 
Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã chủ động xây dựng 

kế hoạch khảo sát thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, quy định pháp luật liên 
quan nhằm thẩm tra các nội dung trình 23 kỳ họp. Ban thẩm tra 73 lượt báo cáo 
của UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh trình;  thẩm tra 41 
dự thảo nghị quyết, trong đó có một số nội dung khá quan trọng như: Lộ trình 
tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021; tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối 
với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) ở xã và thôn, tổ dân phố (cụ 
thể hóa Nghị định số 34/2019/NQ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); sắp xếp, tổ chức lại thôn, 
tổ dân phố; sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Trong quá trình khảo sát, thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ 
họp, nhất là các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, chế độ chính sách Ban 
đã đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến của địa phương và đối tượng chịu sự tác 
động như tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, làm việc với cơ quan địa phương cấp xã 
về các dự thảo chính sách,… Trên cơ sở đó tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, 
ban hành quy định phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh; tránh tình trạng chỉ căn 
cứ quy định Trung ương mà ban hành nghị quyết chưa phù hợp, thiếu đồng bộ.

Tại các kỳ họp, Ban đã mạnh dạn đề xuất HĐND tỉnh quy định một số nội 
dung khác với đề nghị của UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn như: Ban hành 
chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực cấp xã khi thực hiện lộ trình 

3 Năm 2017, tham mưu HĐND tỉnh xử lý đối với 10 Nghị quyết do HĐND tỉnh (theo đó công bố danh mục văn 
bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ đối với 01 nghị quyết, sửa đổi bổ sung 3 nghị quyết, tiếp tục thực hiện 6 nghị 
quyết; năm 2019, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp xử ký kết quả rà soát nghị 
quyết QPPL, theo đó công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ đối với 04 nghị quyết, hiệu lực một 
phần đối với 02 nghị quyết, chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện 21 nghị quyết; năm 2020 tham mưu 
xử lý kết quả rà soát 59 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112351
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112351
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112351
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công an chính quy4 (kỳ11); quy định chế độ bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng 
Hội Người cao tuổi ở thôn (kỳ 15); điều chỉnh phương án sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp xã tại huyện Hiệp Đức (kỳ 12); chưa ban hành quy định về chế độ hỗ 
trợ đối với cán bộ người dân tộc thiểu số công tác tại tỉnh (kỳ 7); xem xét sự phù 
hợp khi đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ tăng thêm ngoài quy định Trung 
ương đối với các trường hợp tinh giản biên chế (kỳ 9),…

Bên cạnh đó, sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực 
hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ cấp xã nghỉ việc theo Chỉ thị 79, 
chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt 
động không chuyên trách và các hội ở cấp xã, thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; 
Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra nội dung dự thảo nghị quyết 
về chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ 
thị số 79/CT.UB ngày 12 tháng 11 năm 1983 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng (Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh). Đây được 
đánh giá là chính sách xuất phát từ giám sát chuyên đề có tính nhân văn đối với 
đối tượng nghỉ việc theo Chỉ thị số 79.

3. Hoạt động khác

- Tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực 
HĐND tỉnh5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh6, các ban của HĐND tỉnh và phối hợp 
giám sát, khảo sát các lĩnh vực có liên quan chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp 
HĐND tỉnh.

- Tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, trong có có những dự án luật có tác 
động trực tiếp đến người dân như: Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật 
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công 
đoàn, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở; đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm 
chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP…

- Đại diện lãnh đạo Ban tham gia tiếp công dân cùng Thường trực 
HĐND tỉnh, tham gia các cuộc đối thoại với công dân, họp hội đồng tư vấn giải 

  4 Chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực cấp xã được Ban Pháp chế đề xuất HĐND tỉnh ban hành 
nhằm tạo điều kiện giải quyết chế độ chính sách đối với các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ theo 
Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ và thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí công an 
chính quy; quá trình thực hiện đã chứng minh đây là chính sách phù hợp, hiệu quả. Đến ngày 31/3/2021, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, trong đó 
có việc giao cấp tỉnh quyết định chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách.
   5 Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về: Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay; việc chấp hành quy định pháp luật về lập và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; đầu tư, xây dựng khu tái định 
cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh 
về: tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện  miền núi của tỉnh; công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh 
phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý trong các năm học 2015-2016 và 
2016-2017; tình hình khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng 
đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị số 79; chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả 
phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách và các hội ở cấp xã, thôn khối phố trên địa bàn tỉnh.

6 Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh về: tình hình thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ huy động từ sự 
đóng góp của người dân ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh; tình hình chấp hành pháp 
luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.
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quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đề nghị của UBND tỉnh. Lãnh đạo Ban và 
các thành viên Ban tham gia tiếp xúc cử tri đảm bảo theo quy định. 

- Tham gia cùng với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tổ 
chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 tại Quảng Nam; tham dự các hội nghị giao 
ban khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại một số tỉnh trong khu vực; hội 
nghị tập huấn về kỹ năng công tác cho Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, công chức 
văn phòng cấp xã, Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện; hội nghị giao ban 
trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường 
trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; tham 
dự giao ban hằng tuần và phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh 
tỉnh; tham dự hội nghị góp ý vào các dự thảo Luật; tham dự họp UBND tỉnh về 
nội dung liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách; tham dự các cuộc hội nghị, hội 
thảo khác có liên quan; thăm hỏi tình hình đời sống nhân dân ở một số địa 
phương; thăm xã kết nghĩa LaDêê.

- Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban định kỳ 
theo đúng quy định để thông qua các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt 
động của Ban trên các lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tổ chức đoàn công tác tại một số tỉnh học hỏi trao đổi kinh nghiệm, hoạt 
động, tổ chức HĐND, tham gia các Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh 
đi thăm và làm việc với Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki, Nhật Bản.

- Phối hợp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tham gia các hoạt 
động khác như: Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân một số ngày lễ 
lớn khác trong năm; các hoạt động thăm hỏi tình hình đời sống nhân dân ở một số 
địa phương và một số hoạt động khác.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những mặt đạt được
Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; trên 

cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chỉ đạo điều hòa linh hoạt của 
Thường trực HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ của các ban của HĐND tỉnh, tinh thần 
trách nhiệm lãnh đạo Ban và từng thành viên, Ban Pháp chế đã đạt được nhiều kết 
quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra, chất lượng 
hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực của mình trong việc khẳng 
định và nâng cao vị thế của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương. 

Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên. Nội 
dung giám sát tập trung vào một số vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và dư 
luận xã hội quan tâm và  được chuẩn bị khá chi tiết, đúng chức năng nhiệm vụ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo. Phương 
pháp giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng hình thức khảo sát thực tế để tiếp 
nhận thông tin, tổng hợp, đánh giá toàn diện, sát đúng với tình hình thực tế. Đối 
tượng, thành phần giám sát đảm bảo đầy đủ và tinh gọn. Quy trình giám sát 
được thực hiện khoa học, công khai, đúng pháp luật. Kết luận các buổi giám sát 
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và báo cáo kết quả giám sát đã tập trung đánh giá sâu những kết quả đạt được, 
tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Hiệu quả hoạt động giám sát được minh chứng bằng những kết quả cụ thể. 
Từ kết quả giám sát đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực; khắc phục các bất cập trong giao, quản lý, sử dụng 
biên chế;; giải quyết kịp thời chế độ cho những người hoạt động không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của 
công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải quyết nhiều 
vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác 
khoáng sản... Việc theo dõi các kiến nghị, kết luận sau giám sát được quan tâm; 
phần lớn những kiến nghị của Ban sau giám sát được các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức thực hiện nghiêm túc và được Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh kịp 
thời nghiên cứu, xem xét  đưa vào các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 
nghị quyết chuyên đề, nghị quyết kỳ họp7 nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban 
hành các cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động thẩm tra của Ban được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, 
thể hiện rõ quan điểm, chính kiến. Báo cáo thẩm tra của Ban mang tính phản biện 
cao, có đề xuất kiến nghị phương án cụ thể, gợi mở nhiều vấn đề - trở thành cơ sở 
quan trọng để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, tham gia quyết định những nội 
dung quan trọng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi của nghị 
quyết.

Công tác phối hợp của Ban với các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực 
HĐND cấp huyện và chủ thể liên quan được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi 
để mỗi chủ thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; hạn chế trùng lắp, 
chồng chéo trong hoạt động giám sát. 

Hoạt động của Ban và từng thành viên Ban tại các kỳ họp ngày càng sôi nổi, 
có chiều sâu; nhiều ý kiến thảo luận xác đáng, có chất lượng được HĐND tỉnh 
tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, góp phần 
vào thành công chung tại các kỳ họp.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Một số cuộc khảo sát được tiến hành trong thời gian ngắn, chưa thu thập được 

nhiều thông tin,...; chưa làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban làm 
việc với các cơ quan để nắm vấn đề trước khi giám sát. 

7 Ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi 
dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; bổ sung Nghị quyết về bổ sung 
nhiệm vụ giải pháp một số nội dung như: Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, bổ sung biên chế công chức đối với các 
cơ quan có nhu cầu bức thiết; phê duyệt số người làm việc trong các cơ sở giáo dục theo từng cấp học; quyết định biên 
chế sự nghiệp y tế theo vị trí việc làm; sửa đổi quy định về định mức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 
chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát tiêu chuẩn, điều kiện công chức cấp xã và nhu cầu, chỉ tiêu biên chế được giao để có kế 
hoạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức nhà nước cấp huyện khi thực hiện chủ trương sắp xếp các 
đơn vị hành chính...
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- Ngoài giám sát thường kỳ chưa tổ chức giám sát chuyên đề để đánh giá sâu, 

cụ thể về hoạt động các cơ quan tư pháp.
- Hình thức giám sát, khảo sát qua văn bản chưa thật sự hiệu quả. Việc theo 

dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan liên quan, địa phương giải quyết những kiến 
nghị, đề xuất sau giám sát có lúc chưa được thực hiện thường xuyên. Vẫn còn một 
số kiến nghị, giám sát được đề cập nhiều lần nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu 
như: Việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thực 
hiện chưa đảm bảo lộ trình đề ra; nhiều vướng mắc, bất cập sau sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp xã, thực hiện các quy định mới về tổ chức và chế độ chính 
sách đối với cán bộ cơ sở chưa được giải quyết kịp thời; công tác cải cách thủ 
tục hành chính chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu 
trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ 
quan của thẩm phán vẫn chưa được khắc phục; nhiều bản án hành chính có hiệu 
lực pháp luật, đã được cơ quan thi hành án nhiều lần đôn đốc, kiến nghị chưa 
được tổ chức thi hành,...

- Hoạt động khảo sát, thu thập thông tin để thẩm tra các đề án, dự thảo nghị 
quyết trình các kỳ họp còn bị động, một mặt do số lượng các kỳ họp nhiều, mặt 
khác các chủ thể liên quan chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong lập đề 
nghị xây dựng nghị quyết. Có nội dung Ban tiến hành thẩm tra nhưng không đủ 
quỹ thời gian để tổ chức khảo sát, làm việc các đối tượng liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát chưa nắm bắt đầy đủ, 
nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa hoạt động giám sát nên xảy ra tình 
trạng báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát chuẩn bị sơ 
sài, thiếu các thông tin cần thiết hoặc cố tình che dấu, cung cấp thông tin không 
chính xác. Chế tài đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân không thực hiện 
những kiến nghị sau giám sát chưa rõ.

- Đa số các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm nên một số ít thành viên 
dành thời gian hoạt động đôi lúc chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 
của Ban; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban với các Tổ đại biểu trong thực 
hiện nhiệm vụ.

- Bộ phận giúp việc cho Ban thường xuyên thay đổi, chất lượng không đồng 
đều nên đôi lúc việc tham mưu chưa được toàn diện.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ thực tế hoạt động trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
1. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban phụ thuộc vào sự lãnh đạo, điều 

hòa của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp của các ban HĐND và trình độ, 
năng lực,  bản lĩnh, trách nhiệm và sự tâm huyết của từng thành viên Ban, nhất là vai 
trò lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Ban chuyên trách.

2. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ 
tập thể, phát huy được trí tuệ của các thành viên Ban. Ban hành quy chế hoạt 
động của Ban, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm của từng thành 
viên nhằm đảm bảo mọi mặt công tác của Ban đều có người phụ trách, chịu 
trách nhiệm. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm và huy động sự đóng góp của 
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từng thành viên đối với hoạt động của Ban.

3. Cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan, chức năng, nhiệm 
vụ của các cơ quan để lựa chọn đối tượng giám sát phù hợp; chú trọng lựa chọn 
nội dung giám sát; mời những người có chuyên môn về pháp luật tham gia Đoàn 
giám sát về một số nội dung mang tính chuyên môn sâu. Kiến nghị qua giám sát 
phải chi tiết đến từng cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền 
trong tổ chức thực hiện. Phải thường xuyên theo dõi việc thực hiện các kiến nghị 
sau giám sát đối với của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

4. Chú trọng việc tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động và kịp thời cung 
cấp kiến thức, thông tin cần thiết cho đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu là 
thành viên các ban của HĐND. Bên cạnh đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để 
nâng cao năng lực, trình độ của bộ phận tham mưu, giúp việc nhằm đáp ứng 
ngày càng cao yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động cơ quan dân cử.

5. Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với UBKT 
Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh
- Hằng năm, yêu cầu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh đã ban hành trong năm; kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát 
của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh. Tăng cường giám 
sát, khảo sát một số vấn đề liên quan pháp chế - nội chính,...nổi cộm, được cử tri 
quan tâm để có thêm thông tin, làm cơ sở đánh giá hiệu quả, tồn tại, hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết và các kiến nghị sau 
giám sát. 

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tốt 
hoạt động của các ban HĐND tỉnh, nhất là trong hoạt động giám sát, thẩm tra 
các nội dung trình kỳ họp.

2. Đối với cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn 

của bộ phận giúp việc cho Ban để làm tốt công tác tham mưu toàn diện, bao quát 
hơn nữa trên các lĩnh vực hoạt động của Ban Pháp chế. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm 
kỳ 2016-2021, kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- TTHĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TV Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, CV (Trân). 

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
Đặng Thị Minh Nguyệt
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