HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 22 /BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh
tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022
1. Văn bản chỉ đạo điều hành
Trong tháng, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 15 báo cáo,
12 thông báo, 04 Quyết định, 61 công văn và 02 văn bản khác.
2. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
a) Hoạt động giám sát
- Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực
hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Bình Dương (theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh):
các Tổ Công tác của Đoàn giám sát tiến hành khảo sát, giám sát đối với 09 huyện,
thị, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn1.
- Tham dự Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực
hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa
bàn tỉnh.
- Ban hành Thông báo Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình
hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Theo đó, các đơn
vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương và gửi về Đoàn giám trước ngày
20/4/2022.
b) Chuẩn bị Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền
Đông Nam bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị
Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ I, nhiệm
kỳ 2021 - 2022; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai các hoạt động liên quan đến công tác
chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị.

18 xã, phường, thị trấn, gồm: Phường Phú Mỹ, Phú Hòa (Tp. Thủ Dầu Một); phường An Phú, Bình Chuẩn
(Tp.Thuận An); phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp (Tp. Dĩ An); phường Hội Nghĩa, Tân Hiệp (Tx. Tân Uyên);
phường Mỹ Phước, Hòa Lợi (Tx. Bến Cát); thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng); thị trấn
Tân Thành, xã Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên); thị trấn Dầu Tiếng, xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng); xã
An Bình, thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo).
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3. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh
a) Ban Văn hóa - Xã hội:
- Tham mưu các nội dung phục vụ giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết
quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.
- Thẩm tra các nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết, gồm: (1) Quy định nội
dung chi, mức chi cho các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa
bàn tỉnh Bình Dương; (2) Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo
viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa
mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (3) Quy định giá dịch vụ xét
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trên
địa bàn tỉnh Bình Dương.
b) Ban Kinh tế - Ngân sách
- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo Kế hoạch giám sát
về tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.
- Thẩm tra nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết về Quy định chính sách hỗ
trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn tỉnh Bình Dương.
- Tiếp tục tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND9
ngày 16/12/2016 quy định một số chế độ chi cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh Bình
Dương và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về sửa đổi, bổ sung
một số điều trong quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND9.
c) Ban Pháp chế
- Ban hành Thông báo thời gian khảo sát, giám sát chuyên đề về tình hình, kết
quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bình Dương
(PAPI); đồng thời, tiến hành khảo sát tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị
Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ I; báo
cáo Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo yêu cầu.
- Tham gia Đoàn Thanh tra trách nhiệm theo Quyết định 430/QD-UBND ngày
22/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân
- Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp
công dân tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ
hàng tháng tại địa bàn ứng cử theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Số lượng lượt công dân đến tham dự là 03 lượt người với 03 vụ. Nội dung liên
quan đến việc khiếu nại Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu, việc
thu hồi Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số của UBND thành phố Thuận An…
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- Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 34 đơn,
thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. Theo đó, đang chuyển cơ
quan có thẩm quyền: 12 đơn; hướng dẫn và trả lời: 18 đơn; lưu do trùng lắp: 04 đơn.
5. Các hoạt động khác
- Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các nội dung.
- Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022.
- Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND tỉnh hỗ trợ, làm báo cáo viên
cho các Hội nghị tập huấn của HĐND huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, thị xã
Tân Uyên và thành phố Dĩ An.
- Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND tỉnh tham dự các cuộc họp, Hội
nghị: Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2021 và kế hoạch công tác năm
2022; tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 12 - khóa XI (mở
rộng); Hội nghị tọa đàm do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức; Hội nghị công tác
tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2022; họp phiên họp định kỳ UBND
tỉnh; dự chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); Hội thảo khoa học trực tuyến “Luận cứ khoa
học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh,
trật tự ở cơ sở và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự khán phiên chất vấn
(trực tuyến) liên quan đến lĩnh vực công thương tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022
1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
- Tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền
Đông Nam bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng
bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại An Giang.
- Tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tình hình,
kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Bình Dương (theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021).
- Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ để xem xét, cho ý kiến
đối với các đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.
- Tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 4/2022.
2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh
a) Ban Kinh tế - Ngân sách:
- Xây dựng Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định
một số chế độ chi cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh Bình Dương.
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- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát về tình hình, kết quả triển
khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 phục vụ cho đợt giám sát chuyên đề
của Thường trực HĐND tỉnh.
b) Ban Văn hóa - Xã hội: Tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Ban hành lịch làm việc với UBND tỉnh và
các sở, ngành liên quan; xây dựng Kế hoạch tổ chức phiên giải trình.
c) Ban Pháp chế: Tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề về tình hình,
kết quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bình Dương
(PAPI).
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ
tháng 4/2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VPQH, Ban CTĐB, VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND cấp huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng, App, web;
- Lưu VT, Trg.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Ra

