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Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015 và Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân 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 chương trình, kế hoạch, đề cương chi tiết giám sát theo nội dung nghị 

quyết đề ra trước từng kỳ họp HĐND, với kết quả thực hiện, như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:  

1. Hoạt động khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 

Đoàn đã tiến hành khảo sát đối với Ủy ban nhân dân xã Núi Tô, UBND 

thị trấn Tri Tôn và giám sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn 

về công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên địa bàn huyện. 

Kết quả: Trong năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thụ lý 1.618 việc, 

về tiền là 135,140 tỷ; đã thi hành xong 1.217 việc, về tiền là 66,915 tỷ; số việc 

còn lại được chuyển sang kỳ sau là 401, số tiền 68,225 tỷ. 

Nhìn chung, công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự trên 

địa bàn huyện đạt, vượt chỉ tiêu do cấp trên giao. Bên cạnh những kết quả đạt 

được vẫn còn những khó nhăn, vướng mắc nhất định trong việc tổ chức thi hành 

các bản án, quyết đinh có hiệu lực nên số việc và số tiền còn tồn chuyển kỳ sau 

nhiều. 

Đoàn có 07 ý kiến kiến nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức thực hiện tốt 7/7 ý kiến kiến nghị của 

Đoàn giám sát.   

2. Hoạt động khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 

Đoàn đã tiến hành khảo sát đối với Ủy ban nhân dân xã An Tức, Ủy Ban 

nhân dân thị trấn Ba Chúc và giám sát đối với Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn về 

việc thực hiện sắp xếp, bố trí, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, người hoạt 

động  không chuyên trách cấp xã, thị trấn, khóm, ấp; thực hiện chi trả chế độ 

chính sách đối với cán bộ tinh giản, tinh giảm trên địa bàn huyện Tri Tôn. 

Qua giám sát, Đoàn nhận thấy: Phòng Nội vụ huyện đã tích cực tham mưu 

cho UBND huyện triển khai các văn bản có liên quan đến việc thực hiện sắp 

xếp, bố trí, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp 

xã, thị trấn như Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 
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phủ 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; Nghị định 108/2014/NĐ-

CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

và Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 thánh 7 năm 2020 của HĐND tỉnh 

An Giang Quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Triển khai và hỗ trợ UBND các xã, thị trấn xây dựng Đề án, lập hồ sơ, thủ 

tục trong quá trình sắp xếp, bố trí, tinh giản biên chế cán bộ, công chức, cán bộ 

không chuyên trách cấp xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

* Cán bộ, công chức cấp xã là 06 người: nghỉ hưu trước tuổi 01 người; 

Thôi việc 03 người, nghỉ theo Nghị định 108 là 02 người. Đã chi trả xong. 

*Người hoạt động không huyên trách cấp xã 51 người, kinh phí dự toán 

1.294.773.000đ. Đã chi trả 23 người, số tiền 517.000.000đ. Chưa chi trả 28 

người, số tiền 777.773.000đ. 

* Người hoạt động không chuyên trách khóm, ấp 52 người, kinh phí dự 

toán 2.121.424.500đ. Đã chi trả 30 người, số tiền 1.300.055.000đ. Chưa chi trả 

22 người, số tiền 821.369.500đ. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đoàn gián sát nhận thấy còn một vài 

hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Phòng Nội vụ và các ban ngành, các xã, thị 

trấn trong việc quán triệt, triển khai cũng như lập hồ sơ thủ tục cho người được 

tinh giản còn thiếu xót nên thời gian kéo dài ảnh hưởng đến việc chi trả cho các 

đối tượng được tinh giản, từ đó gây bức xúc cho người được hưởng chế độ tinh 

giản. Có trường hợp cán bộ, công chức đã nghỉ việc nhưng đến nay hồ sơ thủ tục 

chưa giải quyết được (Tà Đảnh, Ba Chúc...). 

Qua giám sát Đoàn có 04 ý kiến, kiến nghị đối với Phòng Nội vụ huyện và 

đã được Phòng Nội vụ huyện tổ chức thực hiện tốt 04/04 ý kiến. 

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT: 

1. Ưu điểm: 

Hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021 tiếp tục 

được đổi mới, phương thức giám sát đã kết hợp giữa khảo sát thực tế và làm 

việc trực tiếp với các đơn vị được giám sát để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát 

thực. Qua giám sát, Ban đã ghi nhận kết quả đạt được; góp ý những tồn tại, hạn 

chế của địa phương, đơn vị, nguyên nhân để có hướng khắc phục trong thời gian 

tới. Sau đợt giám sát, dự thảo báo cáo, kết luận giám sát được gửi đến các đơn vị 

liên quan để lấy ý kiến đóng góp trước khi ban hành và trình kỳ họp HĐND 

huyện thể hiện sự khách quan, dân chủ trong hoạt động giám sát. Các báo cáo, 

kết luận giám sát được gửi đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung giải quyết những vấn 

đề bức xúc của nhân dân, tháo gở những vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị; 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

2. Hạn chế: 
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Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động giám sát của Ban Pháp chế 

HĐND huyện vẫn còn một  vài hạn chế như: 

Thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm nên đôi lúc một ít thành viên còn bị 

động về thời gian, chưa tham gia thường xuyên với Đoàn giám sát, chưa tập 

trung nghiên cứu sâu nội dung giám sát nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng 

hoạt động giám sát của Ban. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 

của Ban Pháp chế HĐND huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND; 

UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 

 

 
    Nguyễn Văn Sấm 
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