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CHƯƠNG TRÌNH  

Hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

 

 Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 về 

chương trình giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề ra chương trình hoạt động của Ban năm 

2021 như sau: 

Tháng Nội dung 

1-4 

- Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của Ban Pháp chế theo 

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và 

Quyết định chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

năm 2021; 

- Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban Pháp chế 2016 - 2021; 

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh 

khóa IX theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; 

- Tham gia các hoạt động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Tham dự kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

5-6 

 - Tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

7 
Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

8-9 
Tái giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

10-11 
Tham mưu các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

12 

- Tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Giám sát việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện. 



 2 

* Các hoạt động phối hợp: 

1. Tham gia các Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Phối hợp khảo sát, giám sát với các Ban HĐND tỉnh.  

3. Phối hợp khảo sát, giám sát với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị, 

thành phố. 

4. Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, kỳ họp của HĐND cấp huyện. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng: TH, HCTCQT; 

- Lưu: VT, Trg. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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