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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh tháng 3
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2021
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2021
Trong tháng 3/2021, khối lượng công việc khá lớn, nhưng với tinh thần làm việc
khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND
và Văn phòng đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:
1. Văn bản chỉ đạo điều hành
a) Văn bản đến
Công văn số 760/UBTVQH14-BCTĐB ngày 25/02/2021 về việc thực hiện Luật
Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, hướng dẫn việc thực hiện nội dung điều
khoản chuyển tiếp qui định tại Điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
b) Văn bản phát hành
Trong tháng (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021), các cơ quan của Hội
đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 88 văn bản. Trong đó, gồm 10 nghị quyết, 10 quyết
định, 03 tờ trình,01 kế hoạch, 15 báo cáo, 9 thông báo và 40 văn bản các loại.
2. Hoạt động kỳ họp
HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) khóa IX và tổng
kết nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp đã xem xét thông qua 06 Nghị quyết1
tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời tiến
hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 201620212 nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương.
HĐND tỉnh tổng kết hoạt động khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá
toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, xác định những vấn đề còn tồn tại,
06 nghị quyết thông qua: (1) về việc quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (2) về việc điều chỉnh một số nội dung
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi
và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; (3) về việc cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Cải
thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương; (4) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; (5) về việc điều
chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm
2021; (6) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chuẩn nghèo
tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.
2
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 04 ông/bà: bà Nguyễn Hồng Sáng – nguyên Giám đốc Sở Giáo
dục – Đào tạo, ông Lục Duy Lạc – nguyên Giám đốc Sở Y tế, ông Trần Bá Luận – nguyên Giám đốc Sở Giao thông
vận tải nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Quốc Cường – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do chuyển công
tác và bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 03 ông/bà: Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y
tế; Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Sở Giao thông
vận tải
1

2

hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay từ thực
tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua; trên cơ sở đó đề xuất những nội dung cần đổi
mới và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của
HĐND tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.Có 09 tập thể và 43 cá nhân được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng bằng khen vì có những đóng góp tích cực cho hoạt động của
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Hoạt động thẩm tra
Để phục vụ cho kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 18 (chuyên đề), các Ban HĐND tỉnh
đã tập trung tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công,
trong đó Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 04 nội dung, Ban Văn hóa – Xã hội 01 nội
dung, Ban Pháp chế 01 nội dung.
Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra và tham mưu Thường
trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung do UBND tỉnh trình về đề nghị xây dựng Nghị
quyết về chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên
địa bàn tỉnh Bình Dương (dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thường
lệ cuối năm 2021).
4. Hoạt động giám sát
Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh:
- Đoàn giám sát theo Quyết định số 82-QĐ/TU ngày 09/02/2021 của Ban
Thường vụ Tinh ủy do Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ
chức giám sát tại thị xã Tân Uyên và các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng
về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Sau giám sát, Đoàn đã báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận (Thông báo số 61-TB/TU
ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Ban pháp chế tham mưu Thường trực HĐND tỉnh giám sát (đợt 1) về công tác
chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bình
Dương (do tình hình dịch bệnh Coivd-19 nên Đoàn đã tiến hành giám sát thông qua
báo cáo bằng văn bản). Qua giám sát cho thấy, về cơ bản công tác triển khai các nhiệm
vụ, hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp được Thường trực HĐND cấp
huyện thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để các giai đoạn tiếp
theo của qui trình bầu cử được thực hiện tốt, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường
trực HĐND cấp huyện cần lưu ý thực hiện đúng các quy định pháp luật về bầu cử;
kịp thời kiến nghị để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện; Rà soát dự kiến cơ cấu, thành phần người ứng cử phù hợp, đảm bảo chính xác,
đúng quy định; Chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng
cấp trong việc thành lập, tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định…
5. Hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo thẩm quyền): dự Hội nghị Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
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đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ
hai để thỏa thuận thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét
và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; tham dự các cuộc họp Ban chỉ đạo bầu
cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử; dự họp
UBND tỉnh thống nhất nhân sự tham gia các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia Đoàn công tác của Ủy ban
Trung ương MTTQVN kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp dự kiến sắp xếp các đơn vị ứng
cử cho các ứng cử viên; tham gia hoạt động của các Tiểu ban Bầu cử, Ban bầu cử Đại
biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử.
- Tổ chức các phiên họp giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND theo phân bổ
cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đúng qui định và tổ chức
lấy ý kiến cử tri nơi công tác theo Thông báo số 05/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021
của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, Thường trực
HĐND tỉnh giới thiệu 08 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2021-2026; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giới thiệu 03 ứng cử viên.
6. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân
Thường trực HĐND tỉnh tạm hoãn tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công
dân tỉnh do lịch tiếp công dân tháng 3/2021 trùng vào thời gian tổ chức kỳ họp thứ
18 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
Trong tháng 3/2021, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 12 đơn,
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 04
đơn, trả lời 03 đơn, lưu 05 đơn.
7. Các hoạt động khác
- Tổ chức Lễ công bố thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh vào ngày 01/3/2021; lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng sắp xếp, kiện toàn
bộ máy nhân sự đảm bảo các điều kiện để Văn phòng đi vào hoạt động ổn định.
- Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện phim tài
liệu về hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thực hiện công tác
phối hợp với Báo, Đài tuyên truyền về hoạt động HĐND tỉnh.
- Triển khai thực hiện Kỷ yếu về hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016
- 2021.
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh
tham dự các cuộc họp, hội nghị:
- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ
2016-2021; dự buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Yamaguchi - Nhật Bản; dự họp Sở
Tài chính về việc thống nhất chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có
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cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương; dự làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Phước về sơ kết Quy chế hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước; Hội nghị
tổng kết hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hội
nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với nội
dung thuộc thẩm quyền). Chủ tịch, các Phó chủ tịch, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn
phòng tham gia Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với
người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; tham gia hoạt động của các Tiểu ban Bầu cử, Ban
bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử; tham gia các
đoàn kiểm tra công tác bầu cử theo phân công; tham dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ
ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
2. Thành lập và tổ chức Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác
chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
3. Tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho ứng cử viên
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Hoàn thiện nội dung Kỷ yếu hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016
- 2021.
5. Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân
theo qui định.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ
tháng 4/2021 của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VPQH, Ban CTĐB, VPCP;
- Tỉnh ủy; Quân khu 7;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thị, thành phố;
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng, CV; App;
- Lưu VT, Cc.
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