
BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh tháng 12/2020 

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2021 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2020 

1. Văn bản chỉ đạo điều hành 

a) Văn bản đến (có liên quan đến HĐND) 

- Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 của Bộ Tư pháp v/v 

thông báo các nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.  

- Công văn số 6231/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ ngày 26/11/2020 v/v xin ý kiến 

góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với các dự thảo văn bản về bầu cử. 

- Công văn số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Hướng dẫn số 2106/HD-VPQH ngày 07/12/2020 của Văn phòng Quốc hội v/v 

quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố và 

một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14. 

b) Văn bản phát hành 

Trong tháng (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020), các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 122 văn bản. Trong đó, gồm 31 nghị quyết, 05 

quyết định, 08 tờ trình, 01 kế hoạch, 22 báo cáo, 06 thông báo và 49 văn bản các 

loại. 

2. Công tác tổ chức kỳ họp  

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 

2020) - HĐND tỉnh khóa IX. Đại biểu đã xem xét, thông qua 27 dự thảo nghị quyết 

(gồm: 14 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 13 dự thảo nghị quyết cá biệt) và 

miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng 

và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh; đồng thời bầu cử bổ 

sung chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với bà Trần Thị Minh Hạnh và Phó Chủ 

tịch HĐND đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng. Ngoài ra, tại kỳ họp, đại biểu 

HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 -2025 (lần 2). 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-HĐND 

 

Bình Dương, ngày      tháng 01  năm 2021 
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Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh được Thường 

trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện thông qua việc phối hợp với Đài Phát thanh – 

Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình Tiêu điểm tuyên truyền trước kỳ họp 

diễn ra và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về kỳ họp, truyền hình 

trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc. Tại phiên khai mạc, Thường trực 

HĐND tỉnh công bố vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh và Ứng dụng (App) điều hành hoạt động HĐND tỉnh 

3. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 45 để xem xét, cho ý kiến 

đối với các nội dung do UBND tỉnh trình. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống 

nhất: (1) Đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương; (2) Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương. Riêng nội dung về Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

diện tích chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức đơn vị và 

diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc địa phương 

quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 

giao cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, 

xây dựng, bổ sung đầy đủ các quy định, trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến. 

4. Hoạt động giám sát 

- Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Ban hành Chương trình giám sát năm 2021. 

- Các Ban HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận kết quả giám sát chuyên đề 

về: Thực hiện quy định của pháp luật trong việc lập và tổ chức thực hiện danh mục 

công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (Ban Kinh tế - Ngân sách); tình hình và kết quả 

thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020 (Ban Văn hóa – Xã hội); tình 

hình tổ chức, kết quả hoạt động và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các 

lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (Ban Pháp chế).  

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 2021 trên địa bàn tỉnh. 

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri  

Thường trực HĐND tỉnh 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 chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 

(thường lệ cuối năm 2020) trên địa bàn 09 huyện, thị xã và thành phố (từ ngày 

04/01/2021 đến ngày 08/01/2021): Ban hành Đề cương tiếp xúc cử tri, lịch tiếp xúc 

cử tri; tổng hợp, chuyển nội dung trả lời của UBND tỉnh và ngành chức năng về các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 17 đến các địa phương và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử và App của HĐND tỉnh.  
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6. Hoạt động tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

Trong tháng, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ với 26 lượt 

công dân, 17 vụ, trong đó có 01 vụ đông người dự án Khu liên hợp - Công nghiệp - 

Dịch vụ - Đô thị Bình Dương nội dung chủ yếu liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi 

thường thuộc một số các dự án trên địa bàn tỉnh; yêu cầu được xem xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ nhà ở, xin mua nhà sở hữu nhà nước; khiếu 

nại quyết định giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.  

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 23 đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 05 đơn, 

hướng dẫn 02 đơn, trả lời 03 đơn, lưu 13 đơn.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh ban hành lịch tiếp công dân 05 tháng đầu 

năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.  

7. Các hoạt động khác 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

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

nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND 

các huyện, thị xã, thành phố. 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp nghe Ban Biên tập Website, lãnh đạo Văn 

phòng báo cáo về hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh, Ứng dụng điều hành hoạt động của HĐND và việc hợp tác truyền 

thông hoạt động HĐND.  

- Họp giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban, lãnh đạo 

Văn phòng HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động tháng 11; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 12/2020; duy trì hội ý Thường trực HĐND tỉnh. 

- Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Thường trực, các Ban, Văn phòng 

HĐND tỉnh năm 2020.  

Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh 

tham dự các cuộc họp, hội nghị, lễ: 

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc: đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 

61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư; sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam năm 2015; tổng kết thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030; tổng kết 

công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII của Đảng, tổng kết “Năm dân vận khéo” 

năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị Chính phủ với các địa phương 

triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;  
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- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 – khóa XI (mở rộng), nhiệm 

kỳ 2020 -2025; dự họp Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo 

an ninh trật tự trong tình hình mới”; Hội nghị Quan chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

năm 2020; Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh lần thứ 8 – khóa X, nhiệm 

kỳ 2018 – 2023; Hội nghị tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 

2020; Hội thảo khoa học tỉnh Thủ Dầu Một – 120 năm; Đại hội đại biểu Liên hiệp các 

Tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đại biểu 

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự 

trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động làm việc tại Bình Dương có 

gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi bão, lũ; Lễ khai mạc “Giải Việt dã chào năm mới 

BTV – Number 1 lần thứ XXII năm 2021”. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2021 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND 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. Thường trực HĐND tỉnh 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của Thường trực HĐND tỉnh; 

- Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đối với nội dung thuộc thẩm quyền và được giao). 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động HĐND các cấp trên địa 

bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ban 

hành, triển khai Kế hoạch thực hiện kỷ yếu hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

- Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN và Thường trực HĐND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường 

lệ cuối năm; tổng hợp, chuyển kiến nghị cử tri đến các cơ quan thẩm quyền. 

- Ban hành Chương trình hoạt động của Thường trực năm 2021; kế hoạch giám 

sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2021.  

- Ban hành văn bản xin ý kiến Ban Công tác đại biểu của Quốc hội về việc đăng cai 

tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 7. 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021; đồng thời, tiếp nhận và xử lý đơn thư 

của công dân. 
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2. Các Ban HĐND tỉnh 

- Chuẩn bị các nội dung tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; ban 

hành Chương trình làm việc năm 2021. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 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 2021 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 12/01 - 15/01/2021). 

Ngoài ra, Thường trực và lãnh đạo các Ban tham dự Hội nghị cán bộ, công chức 

và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 12/2020 và phương hướng, nhiệm 

vụ tháng 01/2021 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, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, CV, App; 

- Lưu VT, Hiền. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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