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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 3  
 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân huyện Tri Tôn, về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Ban Pháp chế HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 

24 tháng 9 năm 2021 về việc giám sát trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 

huyện Tri Tôn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. 

  Qua giám sát, trên cơ sở ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, ý kiến trao 

đổi thống nhất của đơn vị chịu sự giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

huyện đã ban hành: 

Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2021 về kết quả giám sát 

trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn năm 2021. 

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến kết 

luận giám sát như sau: 

1. Đối với Phòng Nội vụ huyện: 

Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện có 04 ý kiến kết luận đối với 

Phòng Nội vụ huyện. Qua theo dõi có 04/04 ý kiến kết luận đã được Phòng Nội 

vụ huyện tổ chức thực hiện, đạt tỷ lệ 100%, kết quả cụ thể như sau: 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp tốt 

với các ban ngành, UBND các xã, thị trấn. Phòng cũng đã thường xuyên kiểm tra 

công việc của cán bộ chuyên môn của Phòng, cán bộ chuyên môn UBND các xã, 

thị trấn kịp thời chấn chỉnh đảm bảo hồ sơ thủ tục được thực hiện đầy đủ, hoàn 

chỉnh. 

- Đã tham mưu UBND huyện giải quyết trường hợp cán bộ đã nghỉ việc 

nhưng còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục; đến nay đã giải quyết xong. (Trường hợp 

của Ông Trần Văn Giào thị trấn Ba Chúc). 

- Đang liên hệ cấp trên tiếp tục cấp kinh phí đợt hai để chi trả cho cán bộ, 

công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn, khóm ấp. 

- Đề xuất UBND huyện khen thưởng những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt 

việc sắp xếp, bố trí, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, người hoạt động không 
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chuyên trách cấp xã, thị trấn, khóm ấp và phê bình, xử lý những cá nhân, đơn vị 

thực hiện chưa tốt. 

2. Đối với UBND thị trấn Ba Chúc, UBND xã An Tức: 

Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện có 02 ý kiến kết luận đối với 

UBND thị trấn Ba Chúc và UBND xã An Tức. Qua theo dõi có 02/02 ý kiến kết 

luận đã được UBND thị trấn Ba Chúc và UBND xã An Tức tổ chức thực hiện, đạt 

tỷ lệ 100%, cụ thể: 

- UBND thị trấn Ba Chúc và UBND xã An Tức đã phối hợp tốt với Phòng 

Nội vụ huyện và được hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc lập Đề án, lập 

hồ sơ thủ tục cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, thị trấn, khóm ấp được đầy đủ, kịp thời. Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ 

chức chi trả cho các đối tượng tinh giản khi được cấp kinh phí lần thứ nhất. 

-Đã phối hợp với Phòng Nội vụ giải quyết xong trường hợp cán bộ đã nghỉ 

việc nhưng không thực hiện được hồ sơ thủ tục và chi trả các chế độ, chính sách.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện. 

- Ban Pháp chế; 

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Lưu: VT. 
 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

  Nguyễn Văn Sấm 
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