
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

  
Số: 09/KH-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hữu Lũng, ngày 17 tháng 5 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện  

đối với Công an huyện Hữu Lũng 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động 
giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 16/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hữu 
Lũng năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-HĐND, ngày 11/01/2019;  

Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát đối với Công an 
huyện Hữu Lũng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

Thông qua giám sát nắm tình hình thực thi nhiệm vụ của đơn vị, và việc 
chấp hành pháp luật trên địạ bàn huyện; những thuận lợi, kết quả đạt được và 
những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá tình tổ chức thực hiện. Có giải 
pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý Nhà nước trên địạ bàn. 

2. Yêu cầu.  

Giám sát theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; 
đơn vị được giám sát có trách nhiệm phối hợp với Đoàn giám sát, chuẩn bị tốt 
nội dung, số liệu báo cáo đầy đủ, khách quan. Sau giám sát chấp hành nghiêm 
túc thông báo kết quả của Đoàn giám sát.   

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính. 

-  Công tiếp công dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo của công dân  

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Ban Pháp chế HĐND huyện gồm: 

- Ông Đặng Văn Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm 
UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát 
nhân dân huyện, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Trưởng  đoàn;  

- Ông Trần Quốc Bảo, Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, 
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện, thành viên;  



- Ông Lăng Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Vân Nham, Ủy viên Ban Pháp 
chế HĐND huyện, thành viên;  

- Ông Vy Văn Lâm, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, thư ký;  

2.  Mời các thành phần tham gia Đoàn giám sát gồm:  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra Nhà nước huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; 

3. Thành phần của Công an huyện gồm: 

Đại diện 01 lãnh đạo cơ quan Công an huyện; cán bộ theo dõi tổng hợp, 
lưu trữ hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính; hồ sơ, sổ sách tiếp công dân, hồ sơ 
giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân. (Lãnh đạo Công an mời giúp 
các thành phần của đơn vị).  

IV. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 

1. Phương pháp giám sát: Giám sát trực tiếp qua báo cáo và qua tài liệu, 
hồ sơ, sổ sách liên quan. 

2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 05/6/2019. 

3. Địa điểm: tại cơ quan Công an huyện Hữu Lũng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Trưởng Công an huyện chủ động phân công cán bộ xây dựng 
báo cáo theo đề cương gửi kèm (in 08 bản gửi cho đoàn giám sát); đồng thời, 
chuẩn bị đầy đủ sổ sách, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung giám sát để Đoàn 
kiểm tra. 

2. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan liên quan cử cán bộ tham gia đoàn 
giám sát theo kế hoạch. 

3. Các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện sắp xếp, bố trí thời gian 
tham gia đầy đủ.  

Trên đây là Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng 
đầu năm 2019 đối với Công an huyện Hữu Lũng. Đề nghị thủ trưởng các cơ 
quan liên quan, Trưởng Công an huyện thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời. 

 
Nơi nhận: 
- Thường Trực HĐND huyện; 
- Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện; 
- Công an huyện Hữu Lũng; 
-Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp 
huyện; 
- Lưu: VT. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

Đặng Văn Sáng 
 



 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

 

      (Kèm theo Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 17/5/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện) 

 
 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến 

kiến nghị phản ánh của công dân:  

Việc ban hành quy chế tiếp công dân; bố trí cán bộ phụ trách, phòng làm 

việc và nơi tiếp công dân, số lượt tiếp công dân. Tổng số đơn thư tiếp nhận, nội 

dung về lĩnh vực, số đơn đã thụ lý giải quyết, số đơn chưa xem xét giải quyết; số 

đơn, thư chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.  

2. Công xử lý vi phạm hành chính.  

Tổng số vụ việc xử lý vi phạm hành chính, trong đó: nêu rõ từng lĩnh vực 

đã xử lý vi phạm hành chính…, số vụ chưa xử lý vi phạm hành chính; tổng số 

tiền phạt vi phạm hành chính, số vụ đã chấp hành, số vụ chưa chấp hành, nguyên 

nhân, lý do. 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm. 
2. Khuyết điểm, hạn chế. 
3. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế. 
 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 
 

 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 
 

 
 

(Số liêu tổng hợp báo cáo 5 tháng đầu năm 2019) 
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