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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 

 quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ I NĂM 2022 

1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

Trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh 

năm 2022, trong quý I, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát các nội 

dung sau: 

- Triển khai chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và gửi các báo cáo về: (1) việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 

hành; (2) việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo từ 01/7/2016 đến 01/7/2021; (3) tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 đảm bảo thời gian 

quy định. Đồng thời, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của 

Quốc hội về “thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng 

thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung 

thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”. 

- Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh 

về thành lập 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, Đoàn giám sát đã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị chịu sự giám 

sát gửi báo cáo; phân công các thành viên Đoàn nghiên cứu báo cáo; ban hành 

Thông báo lịch giám sát và tổ chức giám sát trực tiếp đối với 09 huyện, thị, thành 

phố và 18 xã, phường, thị trấn1. 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và 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 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (dự kiến tổ chức giám sát 

trong tháng 5/2022). 

 

 
1 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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2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, các Ban của HĐND tỉnh tham 

mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động giám sát trong quý I; đồng 

thời, tổ chức khảo sát, giám sát theo từng lĩnh vực phụ trách: 

- Các Ban của HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai 

Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 

2021) và giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành 

phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 

- Về hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề: 

+ Ban Kinh tế - Ngân sách: Tổ chức khảo sát về tình hình triển khai thực hiện 

chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp tết 

Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Qua giám sát cho thấy: UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành 

Trung ương về việc thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu giai đoạn 

trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022; công tác phối hợp của các sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị 

trường thực hiện đồng bộ và chặt chẽ, kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết 

yếu năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần được triển khai thực hiện đảm bảo 

tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Cục Quản lý thị trường tỉnh đã cơ bản ổn định 

về mặt tổ chức, phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương ngày càng chặt 

chẽ, hiệu quả, triển khai thực hiện tốt kế hoạch quản lý thị trường trước, trong 

và sau Tết, các Đội quản lý thị trường đã tích cực tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch bình ổn thị trường và quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 

2022 trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Ban Kinh tế - 

Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh 07 vấn đề và Cục Quản lý thị trường 05 vấn đề 

nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường và quản lý thị trường trong thời gian 

tới ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.  

+ Ban Văn hóa - Xã hội: Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách dân 

tộc trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. 

+ Ban Pháp chế: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát về tình hình, 

kết quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bình 

Dương (PAPI) (dự kiến tổ chức giám sát trong tháng 4/2022). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 

Trong quý II, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai 

các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể: 
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1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

- 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): Tiếp tục giám sát trực tiếp với UBND cấp huyện, cấp xã; tổ chức làm việc 

với UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan và xây dựng báo cáo kết quả giám sát 

của Đoàn, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức phiên giải trình để nghe lãnh đạo UBND 

tỉnh và một số sở, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm của cá 

nhân người đứng đầu trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cuộc họp nghe UBND tỉnh, 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở địa phương báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh do HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

và đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến. 

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X. 

2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh phối hợp tổ chức khảo sát về kết quả giải quyết các 

kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) – HĐND tỉnh. 

- Rà soát kết quả thực hiện cam kết của lãnh đạo các sở, ngành về trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) – HĐND tỉnh và các kiến nghị sau 

giám sát. 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 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 kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng; App. 

- Lưu: VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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