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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND,  

các Ban của HĐND tỉnh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ I NĂM 2020 

Các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh 

đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, 

cụ thể: 

1. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/8/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh 

xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh 

đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc; Đoàn giám sát đã tổ chức họp, ban 

hành đề cương, kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn; đồng thời 

tập hợp các tài liệu có liên quan và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.  

Trong quý I năm 2020, Đoàn giám sát chia thành 03 Tổ công tác và tổ chức làm 

việc trực tiếp với UBND 9/9 huyện, thị, thành phố và 18/91 xã, phường, thị trấn theo 

kế hoạch làm việc của Đoàn1.  

2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

a) Về chỉ đạo, điều hành chương trình giám sát: 

- Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định về chương trình giám sát năm 

2020 và phân công thực hiện chương trình giám sát trong năm 2020.  

- Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh 

trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ 

họp thứ 12 và giám sát nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành 

tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.  

b) Về giám sát chuyên đề: 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 

giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

                                           
1 Theo Thông báo số 02/TB-ĐGS ngày 16/01/2020 và Thông báo số 04/TB-ĐGS ngày 05/02/2020 về lịch 

làm việc tại cấp huyện, cấp xã của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh 

xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn giám sát đã tổ 

chức giám sát thực tế tại 13 xã của 7 huyện, thị xã; đồng thời, làm việc với UBND 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã.  

Trên cơ sở Báo cáo số 03/BS-ĐGS ngày 14/01/2020 của Đoàn giám sát, ngày 

21/01/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận kết quả giám 

sát về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, Thường trực 

thống nhất đánh giá kết quả thực hiện theo báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời chỉ ra 

03 nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong các kết quả đạt được về xây dựng nông 

thôn mới và đề nghị 06 nội dung đối với UBND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh và các tổ 

chức đoàn thể cần quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trong thời gian tới. 

3. Giám sát của các Ban của HĐND tỉnh 

Các Ban của của HĐND tỉnh đã ban hành quyết định về chương trình giám sát 

năm 2020. 

a) Ban Kinh tế - Ngân sách 

- Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám 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 2020. Theo đó, Đoàn giám sát đã làm việc với Đội quản lý thị trường 

số 4 - thị xã Tân Uyên và khảo sát thực tế tại chợ Quang Vinh 3; làm việc với Đội 

quản lý thị trường số 2 - thị xã Thuận An và khảo sát thực tế tại chợ Lâm Viên; làm 

việc với đại diện Ban Giám đốc và khảo sát thực tế tại Siêu thị Co.opmart Bình Dương 

(thành phố Thủ Dầu Một), Siêu thị Aeon Mall Bình Dương Canary (thị xã Thuận 

An). Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn đã tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở 

Công thương và Cục Quản lý thị trường.  

Sau giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ban hành thông báo kết luận về việc 

thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường 

trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Trong đó, chỉ ra 03 nhóm vấn đề còn tồn tại, 

hạn chế và kiến nghị 06 nội dung đối với Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường 

nhằm thực hiện tốt hơn chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý 

thị trường trong thời gian tới. 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát về kết quả đầu tư xây dựng hệ 

thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nghiên cứu các 

tài liệu có liên quan; đồng thời, tiếp nhận các báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát và 

chuẩn bị tổ chức làm việc với một số địa phương. 
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b) Ban Văn hóa - Xã hội 

Trên cơ sở giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 

20/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 

phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tại một số cơ sở 

giáo dục, một số ngành, địa phương và đơn vị có liên quan2, Ban Văn hóa - Xã hội  

đã ban hành thông báo kết quả giám sát về nội dung trên. Trong đó: Bên cạnh những 

kết quả đạt được về công tác quản lý, giáo dục ở các trường, Ban nhận thấy vẫn còn 

một số khó khăn, hạn chế; vì vậy Ban đã kiến nghị 06 nội dung đối với UBND tỉnh 

và các sở, ngành liên quan nhằm quan tâm chỉ đạo đối với sự nghiệp phát triển giáo 

dục của tỉnh. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

Trong quý II/2020, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tập trung 

các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau: 

1. Giám sát của HĐND tỉnh: 

- Đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện 

chính sách pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương tổ chức làm việc trực tiếp với UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan. 

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai 

kỳ họp HĐND để nghe lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đơn vị liên quan 

báo cáo kết quả thực hiện và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu về thực hiện 

chính sách pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: 

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 

(thường lệ cuối năm 2019). 

- 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. 

3. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh: 

Bên cạnh việc tham mưu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các 

nội dung giám sát nêu trên, các Ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát một số 

chuyên đề sau: 

                                           
2 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm, Trường Trung Tiểu học 

Việt Anh, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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- Ban Kinh tế - Ngân sách: Tổ chức giám sát và ban hành thông báo kết quả giám 

sát về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

- Ban Pháp chế: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn và tổ chức giám sát tình 

hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động giám sát quý I và phương hướng 

quý II năm 2020 của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh./. 

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

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo VP; 

- Lãnh đạo các phòng, CV; 

- Lưu: VT, Linh, “ck”. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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