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Bình Dương, ngày     tháng     năm 2023 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh  

tháng 12 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2023 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

a) Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:  

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối 

năm 2022) của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét 24 báo cáo; 05 

báo cáo thẩm tra và biểu quyết thống nhất thông qua 28 nghị quyết (trong đó có 

17 nghị quyết quy phạm pháp luật và 11 nghị quyết cá biệt) bằng ứng dụng điều 

hành (App) của HĐND tỉnh, bảo đảm tính tập trung, dân chủ. 

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp đến 

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đánh giá 

những kết quả đạt được cũng như một số vấn đề cần khắc phục, rút kinh nghiệm 

trong việc tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian tới. 

b) Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh: 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ thứ 14 để xem xét cho ý 

kiến một số nội dung do UBND tỉnh trình. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thống nhất chủ trương 03 nội dung: (1) Cho phép huy động vốn để đầu tư theo 

phương án vay lại nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ; phê duyệt phương 

án chi tiết kế hoạch vay, trả nợ và nguồn trả nợ đối với dự án cải thiện môi trường 

nước tỉnh Bình Dương; (2) Thống nhất cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 

phương được thực hiện các nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức các kỳ 

tuyển dụng công chức, viên chức, thi và xét nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức, thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý từ tháng 

10 năm 2021 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hoặc cơ 

quan Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về chế độ chi; (3) Thống 

nhất chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện các nội dung chi, 

mức chi cho 06 nội dung liên quan đến các kỳ thi của ngành tổ chức; đồng thời, 

chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế 

độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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c) Hoạt động giám sát: 

- Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh về tình hình kết quả 

thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Bình Dương: tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát 

theo phân công. 

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh năm 2023. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh, các cơ quan trình, khẩn trương chỉnh lý các nghị quyết, trình Chủ tọa 

ký chứng thực theo quy định; xây dựng và ban hành chương trình giám sát trong 

năm 2023. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về tình 

hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm 

tra các nội dung do UBND tỉnh trình, phục vụ phiên họp thứ 14 của Thường trực 

HĐND tỉnh. 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 55 

phần quà cho người lao động khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023. 

3. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư  

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh hoãn tiếp công dân định kỳ tại Trụ 

sở tiếp công dân của tỉnh do tỉnh có công tác đột xuất. 

Đối với công tác giải quyết đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp 

chế đã tiếp nhận 27 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. 

Theo đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền: 08 đơn, hướng dẫn và trả lời: 11 đơn; 

lưu do trùng lắp: 08 đơn. 

4. Các hoạt động khác 

- Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 

Dương thực hiện Chương trình “Đối thoại với cử tri” với chủ đề: “Thiết chế văn 

hóa: góc nhìn từ thực tiễn”, phát sóng trực tiếp trên kênh BTV1. 

- Xây dựng báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Dương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo yêu 

cầu của Ban Công tác đại biểu. 

- Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng tham dự 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2022. 
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- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, 

chức mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Trung 

ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy đi thăm 

một số nhà thờ, chức sắc Tôn giáo và giáo dân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ Giáng 

sinh năm 2022. 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng tham dự: 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; 

dự phiên họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phân bổ 

vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025, phiên họp định kỳ của UBND tỉnh và cuộc họp của UBND tỉnh với các sở, 

ngành; tham dự các hội nghị, sự kiện do tỉnh tổ chức. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 01/2023 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai chương trình giám sát của Hội 

đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; Chương trình hoạt động của 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; Kế hoạch Truyền thông năm 2023. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến nội dung giám sát chuyên 

đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kết quả thực hiện chính 

sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 

theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND 

tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối 

năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X.  

- Thực hiện hoạt động tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023; tiếp nhận, xử lý 

đơn thư của công dân theo quy định. 

- Tham dự các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2023. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

- Triển khai chương trình giám sát, chương trình làm việc, phân công nhiệm 

vụ thành viên Ban năm 2023.  

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai nội dung giám sát chuyên 

đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh theo phân công. 

- Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022. 

- 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 2023 trên địa bàn tỉnh. 
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- Tham dự các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2023. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh hoặc theo sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh tháng 12 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- LĐ các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT. HĐND cấp huyện; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, App, web; 

- Lưu VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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