
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYÊN TRI TÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: £5 /BC-HĐND Tri Tôn, ngày 17 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện 
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026;

Ban Pháp chế HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-HĐND 
ngày 06 tháng 9 năm 2022 về việc giám sát của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ 
5 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn đã tiến hành khảo sát đối với ủy  ban nhân dân xã Vĩnh Gia, ủy Ban 
nhân dân xã Lạc Quới và giám sát đối với Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn về 
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 
2021 và 8 tháng đầu năm 2022.

I. Nhận xét chung
Đoàn giám sát ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Phòng Tư pháp huyện. 

Việc chuẩn bị văn bản báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của đơn vị nghiêm túc, 
bám sát nội dung đề cương theo yêu cầu, kế hoạch đề ra; có gửi trước cho đoàn 
nghiên cứu; bố trí thành phần tham dự, thời gian làm việc đúng theo yêu cầu của 
Đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị được giám sát trình bày báo cáo đầy 
đủ, ngắn gọn; các thành viên Đoàn giám sát và đơn vị được giám sát trao đối 
thắng thắn, nghiêm túc làm rõ nhiều nội dung theo kế hoạch đề ra. Ket thúc buối 
giám sát, Đoàn giám sát có yêu cầu đơn vị chịu giám sát chỉnh sửa Báo cáo, bố 
sung những vấn đề Đoàn đóng góp và gửi lại Báo cáo cho Đoàn giám sát sau 03 
ngày làm việc.

II. Kết quả giám sát
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu tốt cho UBND huyện, Hội đồng 

PBGDPL ban hành các Ke hoạch giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở, xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện 
kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Hội đồng có 32 thành viên, 
v ề  Báo cáo viên pháp luật hiện có 14 thành viên.

Phòng Tư pháp huyện cũng đã tham mưu tốt cho Hội đồng PBGDPL 
huyện tổ chức được 03 cuộc hội nghị triển khai các văn bản luật, có 320 lượt 
người tham dự.
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Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuển truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật 1.173 cuộc, với 40.149 lượt người tham dự. Các hình thức tuyên 
truyền phong phú đa dạng như tổ chức hội nghị, hội thi, phát sách, sổ tay, tờ 
rơi,...

2. Công tác hòa giải ở cơ sở
Hiện toàn huyện có 77 tổ hòa giải, 551 hòa giải viên. Trong thời gian qua 

đã nhận tổng số 341 đơn; đưa ra hòa giải 335 đơn; hòa giải thành 321 đơn, tỷ lệ 
95,82%; không thành 14 đơn, tỷ lệ 4,18%.

Hàng năm Phòng Tư pháp huyện lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở và 
cung cấp tài liệu cho hòa giải viên. Cuối năm Phòng Tư pháp huyện tống họp, 
đề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác hòa giải ở 
cơ sở.

* Nhìn chung Phòng Tư pháp huyện đã tích cực thực hiện tốt vai trò trách 
nhiệm, tham mưu tốt cho UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đoàn giám sát nhận thấy 
còn một vài khó khăn hạn chế trong công tác tác tuyên truyền, pho biến, giáo 
dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở như:

- Do dịch bệnh kéo dài, việc tập trung người dân để tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật còn khó khăn. Cán bộ tuyên truyền chủ yếu là kiêm 
nhiệm nên thời gian nghiên cứu, biên soạn đề cương vẫn còn hạn chế. Các thành 
viên Hội đồng PBGDPL không còn được hỗ trợ kinh phí (150.000đ/tháng) cũng 
ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện. 
Do không có kinh phí tuyên truyền nên đa số các xã, thị trấn chưa chủ động 
trong công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.

- Việc thay đổi lực lượng hòa giải viên ở các Tổ hòa giải nên có một số 
hòa giải viên chưa có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải. Kinh phí chi cho công tác 
hòa giải ở cấp xã còn khoán chung, chưa tách biệt giữa chi hoạt động và chi hỗ 
trợ hòa giải nên khó khăn cho cấp xã. Định mức chi cho công tác hòa giải còn 
thấp.

III. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
Từ những kết quả trên, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị một số nội 

dung liên quan như sau:
1. Đối với Phòng Tư pháp huyện
- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng 

PBGDPL huyện triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên địa bàn huyện; tổ chức tư vấn pháp luật tại các xã, thị trấn 
nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp luật kịp thời cho người dân 
khi cần thiết.

- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho các hòa giải viên 
đặc biệt là các hòa giải viên mới.



3

- Tiếp tục đề xuất khen thưởng những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở nhằm 
khuyến khích, động viên kịp thời các cá nhân đơn vị làm tốt.

2. Đối với UBND xã Vĩnh Gia, xã Lạc Quới
- Liên hệ chặt chẽ với Phòng Tư pháp huyện để được hướng dẫn, hỗ trợ

về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ 
sở. (như mời báo cáo viên pháp luật của huyện về xã báo cáo bài về tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật). . ,

3. Đối vói Phòng Tài chính — Kế hoạch huyện
- Kiến nghị về trên tiếp tục phân bổ kinh phí chi cho thành .viên Hội đồng 

PBGDPL để tạo động lực, khuyến khích thành viên nâng cao vai trò trách 
nhiệm. Hướng dẫn quy định chi kinh phí công tác tuyên truyền PBGDPL cấp xã. 
Tăng định mức chi cho công tác hòa giải cấp xã (hiện nay hòa giải thành 
200.000đ/vụ, hòa giải không thành 150.000đ/3 lần/vụ). Đe nghị tăng kinh phi 
hoạt động của Tổ hòa giải và giao cụ thể hai nguồn riêng biệt. Hiện nay, quyết 
định giao dự toán công tác hòa giải khoán, tương đối thấp, cấp xã bằng nhau nên 
một số xã, thị trấn có lượng đơn nhiều, kinh phí chi trả không đảm bảo; đề nghị 
giao kinh phí hòa giải cao hơn, cách giao hợp lý hơn.

Trên đây là báo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện trước 
kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./:

Nơi nhặn: ___  TM. BAN PHÁP CHẾ
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, ỤBND, UBMTTQVN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị được khảo sát, giám sát;
- Lưu: VT.


