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BÁO CẢO
Kết quả thực hiện ý kiến kết ỉuận giám sát của Ban Pháp chế 

trước kỳ họp thứ  4 Hội đồng nhãn dân huyện

Căn cứ Nghị auyết 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 Ke hoạch số 05/KH-HĐND 
ngày 14 tháng 3 năm 2022 về việc giám sát trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân 
dân huyện Tri Tôn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Báo 
cáo số 23/BC-HĐND ngày 26 tháng 1 ỉ năm 2021 về kết auả giám sát trước kỳ 
họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn năm 20220.

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Ban Pháp chế ban hành Công văn số: 
41/HĐND về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận giám sát của Ban 
Pháp chế trước kỳ họp thứ 4_Hội đồng nhân dân huyện đối vói Tòa án nhân dân 
huyện, Thanh tra huyện.

Ban Phán chế HĐND huyện báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến kết 
luận giám sát như sau:

1. Đối với Tòa án nhân dân huyện
Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện có 03 ý kiến kết luận đối với 

Tòa án nhân dân huyện. Qua theo dõi có 01 ý kiến kết luận đã được Tòa án nhân 
dân huyện tổ chức thực hiện, tỷ lệ 33,33%; 02 ý kiến đang thực hiện, tỷ lệ 
66,66% cụ thể như sau:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp 
và được sự hỗ trợ rất tốt của UBND các xã, thị trấn.

- Trong những tháng vừa qua Tòa án đã tăng cường công tác xét xử (tăng 
47 vụ so cùng kỳ). Đối với án quá thời hạn xét xử giảm 08 vụ so cùng kỳ, tuy 
nhiên vẫn còn 01 vụ quá thòi hạn.

- Đã phối hợp tốt và được Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn 
hỗ trợ tích cực việc đo đạc, định vị, trích lục hồ sơ ... về đất đai, góp phần thực 
hiện tốt hoạt động xét xử. Tuy nhiên, vẫn còn những vụ việc Văn phòng Đăng 
ký đất đai chi nhánh Tri Tôn thực hiện đo đạc, cung cấp hồ sơ cho Tòa còh 
chậm theo quy định.
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2. Đối vói Thanh tra huyện
Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện có 02 ý kiến kết luận đối với 

Thanh tra huyện. Có 01 ý kiến đã được Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện, tỷ 
lệ 50%; 01 ý kiến đang thực hiện, tỷ lệ 50%, cụ thể.

- Thanh tra huyện đã phối họp tổt và được UBND các xã, thị trấn hỗ trợ 
tích cực trong việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện.

- Thanh tra huyện cũng đã tham mưu, đưa ra nhiều giải pháp đối với các 
kết luận thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện xong (05 
vụ). Tuy nhiên đến nay các vụ việc trên vẫn chưa được giải quyết dút điếm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Pháp chế 
trước kỳ họp thứ 4_HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh,
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND; UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn sấm


