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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019  

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 16/8/2019 của Ban pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát thi hành pháp luật trong 

công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an 

ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu 

năm 2019, Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh nắm rõ tình hình chấp hành pháp luật 

trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an 

ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan 

hữu quan trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; qua đó có đề xuất, 

kiến nghị để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới góp phần bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  

2. Thành phần Đoàn giám sát 

Theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 16/8/2019 của Ban pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Đối tượng giám sát 

- Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện. 

4. Phương pháp giám sát 

a) Đoàn giám sát tiến hành xem xét, đối chiếu, kiểm tra thực tế với các 

nội dung nêu tại báo cáo và một số nội dung khác liên quan. Nghiên cứu đánh 

giá, phân tích, tổng hợp thông tin, đề xuất kiến nghị về những nội dung liên 

quan đến việc tổ chức thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh 

phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh. 

b) Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với một số cơ quan, địa phương 

thuộc đối tượng giám sát (Theo lịch giám sát).  

Các địa phương Đoàn giám sát không làm việc gửi báo cáo cho Đoàn để 

tổng hợp chung toàn tỉnh.  

5. Nội dung báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể những 

nội dung như sau:  

Công tác triển khai các văn bản luật, hướng dẫn thi hành và chỉ đạo thực 

hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật trên các lĩnh vực; tình hình, kết quả thực hiện công tác này thời gian qua; 

những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp tới và những kiến nghị đề xuất 

(số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019). 
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6. Lịch giám sát từ ngày 11/9/2019 đến 04/10/2019 

- Ngày 11/9/2019: Từ 7 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.  

- Ngày 12/9/2019: Từ 7 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện Thạnh Trị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.  

- Ngày 16/9/2019: Từ 7 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố Sóc Trăng tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố.  

- Ngày 17/9/2019: Từ 7 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện Kế Sách tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.  

- Ngày 20/9/2019: Từ 7 giờ 30 phút làm việc với lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Từ ngày 23/9 đến ngày 04/10/2019: Đoàn có thể đi giám sát một số địa 

phương để làm rõ thêm nội dung giám sát. 

Thành phần buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các cơ 

quan có liên quan cùng dự buổi làm việc. 

7. Tổ chức thực hiện 

- Địa phương chịu sự giám sát báo cáo đầy đủ theo nội dung nêu trên bằng 

văn bản, gửi về Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 

04/9/2019 và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ lãnh đạo am hiểu nghiệp vụ 

tham gia Đoàn giám sát theo Kế hoạch. 

- Đề nghị các thành viên Đoàn giám sát có mặt trước 6 giờ 15 phút tại 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có phương tiện đưa đến địa điểm làm việc. 

Trên đây là Kế hoạch Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, 

đề nghị các thành viên trong Đoàn sắp xếp công việc tham gia đầy đủ. 

Nơi nhận: 
- TT.TU, TT.HĐND, UBND và  

  UB. MTTQVN tỉnh; 

- Ban Nội chính TU; 

- Hội LHPN, Đoàn TNCSHCM, VP.HĐND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát;  

- UBND, TT.HĐND, Ban PC.HĐND,  

  các huyện, thị và thành phố ST;  

- Báo Sóc Trăng, Đài PT - TH tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Lưu: VT. 

 
 

 TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Tuyết Hạnh           
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