
 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; 

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

việc triển khai thực hiện các nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

HĐND tỉnh theo quy định. 

- Làm cơ sở để các cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ 

được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, bám sát nội dung và tiến độ 

thời gian để tổ chức thực hiện chương trình một cách có hiệu quả, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

a) Xem xét các báo cáo trình kỳ họp thường lệ trong năm 2023: 

Để có cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo tại kỳ 

họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công: 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về tình hình thực 

hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; 

tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công 6 tháng và cả năm 2023; thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và năm 2023 
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thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.  

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về tình hình chuẩn bị 

năm học 2023 - 2024, báo cáo tình hình thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 

2023; thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả hoạt động của Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự; việc thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2023; thẩm tra kết quả thực hiện 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực thi pháp luật 6 tháng và năm 2023.  

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực 

HĐND tỉnh: xây dựng báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng và 

cả năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường 

trực HĐND tỉnh năm 2022; tham mưu việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người 

giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.  

Tùy tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công các Ban của 

HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo phát sinh theo lĩnh vực Ban phụ trách. 

b) Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp: 

Giao lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phụ trách) tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh về nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn để trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Giám sát việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn: 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực 

HĐND tỉnh văn bản yêu cầu người trả lời chất vấn tại kỳ họp trước báo cáo kết quả 

thực hiện các vấn đề đã hứa để chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh, chậm nhất là 

10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.  

- Các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phục trách) có trách nhiệm xem xét 

các báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa của người trả lời chất vấn và báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023 và tháng 11/2023. 

d) Giám sát chuyên đề: 

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề: “Tình hình và kết quả triển 

khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân 

lực tỉnh Bình Dương”.  

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông báo số 54/TB-ĐGS ngày 04/11/2022 

của Đoàn giám sát. 

* Thời gian thực hiện: Tổ chức giám sát từ tháng 02/2023; kết thúc trong tháng 

6/2023 và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.  
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2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh  

a) Giám sát chuyên đề:  

Giám sát chuyên đề: “Hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2021”. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và chủ trì tổ chức thực hiện. Giao Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu. 

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 - 5/2023. 

b) Hoạt động chất vấn giữa 02 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Tổ chức chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh: “Tình hình và kết 

quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh”. 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn. Giao Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

c) Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh:  

Tổ chức phiên giải trình: Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính 

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

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình. Giao Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023. 

d) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Văn hóa - Xã 

hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế và xây dựng báo cáo thẩm 

tra kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, phục vụ giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023 và tháng 11/2023.  

đ) Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám 

sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ động theo dõi kết quả giải quyết đơn thư, 

tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát định kỳ 06 tháng/lần.  

Tùy theo tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế tổ chức khảo 

sát, giám sát đối với một số vụ việc cụ thể. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023 và tháng 10/2023. 

e) Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  
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Giao lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phụ trách) tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét 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 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

* Thời gian thực hiện: Các Ban báo cáo kết quả giám sát với Thường trực 

HĐND tỉnh trong tháng 02/2023 và tháng 9/2023.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 

2023, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các 

Ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu Thường trực HĐND 

tỉnh điều hòa, phối hợp hoạt động, đảm bảo hoạt động giám sát đạt mục đích, yêu 

cầu đề ra, không bị trùng lặp. 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo các 

Ban HĐND tỉnh xây dựng báo cáo hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và 

các Ban HĐND tỉnh theo các mốc thời gian quy định, trình Thường trực HĐND tỉnh 

thông qua. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023./. 
 

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

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Thường trực HĐND cấp huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các Phòng, App, Web; 

- Lưu: VT, Th.Trg.                            

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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