
 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh tháng 9 

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2021 

1. Văn bản chỉ đạo điều hành 

a) Văn bản đến liên quan HĐND 

- Kế hoạch số 138-139-KH/ĐĐQH15 ngày 19/08/2021 của Đảng đoàn Quốc 

hội về việc thực hiện Chỉ thị số 06-07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt 

Nam trước năm 2030; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng 

gia đình trong tình hình mới. 

- Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 06/09/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các nghị quyết 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. 

- Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH15 ngày 06/09/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đế ngày 01/7/2021".  

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo. Theo đó, quy định UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức thu học phí.  

- Thông báo số 111/TB-TTKQH ngày 18/8/2021 của Tổng thư ký Quốc hội về 

việc kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm 

toán nhà nước ngày 12/8/2021. Theo đó đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tăng 

cường sử dụng báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước trong quá trình xem xét, 

quyết định, kiện toàn và phân bổ ngân sách địa phương; xây dựng phương án phát 

triển, quản lý, sử dụng tài chính tài sản công và thực hiện vụ của mình theo Luật 

kiểm toán nhà nước. 

- Công văn số 729-730/BCTĐB-TTBD ngày 16/09/2021 của Ban Công tác đại 

biểu góp ý kiến vào kế hoạch, khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Quốc hội.  
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- Công văn số 4473/BNV-TCTCNN ngày 14/09/2021 Bộ Nội vụ về việc phối 

hợp cung cấp thông tin xây dựng cuốn Niên giám Quốc hội, Chính phủ khóa XV và 

HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Văn bản phát hành 

Trong tháng (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021), các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 48 văn bản. Bao gồm: 18 Nghị quyết, 01 Quyết 

định, 02 Tờ trình, 14 báo cáo và 13 văn bản khác. 

2. Tổ chức kỳ họp HĐND 

Tổ chức thành công kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh 

khóa X. Chương trình kỳ họp được xây dựng chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đầy đủ 

nội dung theo quy định trong tổ chức kỳ họp thường lệ và phù hợp với tình hình dịch 

bệnh ở địa phương. Tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND 

tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu tại kỳ họp; hoạt động của Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh phát huy hiệu quả, thông qua họp Tổ đại biểu trước kỳ họp, đã đóng góp 

nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung trình kỳ họp; công tác hậu cần, phục vụ kỳ 

họp được phối hợp thực hiện tốt, chu đáo, đảm bảo điều kiện cho kỳ họp diễn ra 

thành công và an toàn phòng chống dịch Covid-19.  

Kết quả, kỳ họp đã xem xét, thông qua 17 dự thảo nghị quyết (gồm: 06 dự thảo 

nghị quyết quy phạm pháp luật, 11 dự thảo nghị quyết cá biệt); đồng thời, thực hiện 

bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 20261.  

3. Hoạt động của Thường trực HĐND 

a) Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai để cho ý kiến đối với các 

nội dung do UBND tỉnh trình. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ 

trương xây dựng nghị quyết của HĐND về quy định các khoản đóng góp của người 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời, thống nhất Việc cắt giảm và tiết 

kiệm kinh phí chi thường xuyên năm 2021 (lần 2) đã giao dự toán cho các cơ quan, 

đơn vị khối tỉnh với tổng số tiền là 225.775 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước 

giao dự toán năm 2021;  

b) Giải quyết vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp: 

- Thực hiện Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số 

nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-

19, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương theo đề nghị của UBND tỉnh về 

việc thỏa thuận xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường trên 

địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống 

dịch Covid-19. 

 
1 Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
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- Để kịp thời phân bổ số lượng làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào 

tạo và Giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho năm học mới 2021-2022, Thường trực 

HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến đại biểu thông qua Phiếu biểu quyết đối với Nghị 

quyết về việc tiếp tục thực hiện số chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục 

– Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh. Kết quả: 100% đại biểu thống nhất thông qua.  

4. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Các Ban của HĐND tỉnh: 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Ban phụ 

trách, phục vụ cho phiên họp thứ hai của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND và các cơ quan 

trình rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tọa ký chứng 

thực theo quy định. 

- Giám sát UBND tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh đã 

thông qua tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X. 

- Chuẩn bị tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch: 

+ Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp các Ban và Văn phòng tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ giám sát chuyên đề năm 2022 theo 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn 

giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

+ Ban Kinh tế - Ngân sách dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát về 

công tác quản lý, vận hành và hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải 

tự động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

+ Ban Pháp chế ban hành Quyết định thành lập Đoàn tái giám sát về tình hình, 

kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cở sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

5. Công tác 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 tổ chức cho 

đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2021.  

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp và 

một số địa phương đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, áp dụng biện pháp 

phong tỏa để phòng, chống dịch nên có 06 địa phương (huyện Bàu Bàng, huyện Bắc 

Tân Uyên, huyện Phú Giáo, thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An) 

không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp mà thông tin kết quả kỳ họp, các nghị quyết 

HĐND tỉnh đã thông qua kỳ họp thứ hai đến cử tri và thực hiện lấy ý kiến, kiến nghị 

của cử tri thông qua phiếu; 03 địa phương (huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát và thành 

phố Thủ Dầu Một) tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến trong thời gian từ 

ngày 28/9/2021 - 01/10/2021.  
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6. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân 

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 

tại trụ sở tiếp công dân tỉnh do tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trong tháng 9/2021, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 03 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả xử lý: đã chuyển cơ quan có thẩm 

quyền 01 đơn; trả lời 02 đơn.  

7. Các hoạt động khác 

- Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh; đồng thời, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành 

phố Thuận An theo sự phân công của Tỉnh ủy. 

- Tổng hợp, phân địa bàn, chuyển nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp 

thứ hai đến đại biểu và các địa phương; ban hành Đề cương, lịch tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021).  

- Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng nhu yếu phẩm cho các địa 

phương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

- Thường trực HĐND tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND một 

số huyện, thị xã, thành phố.  

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống dịch 

trên địa bàn thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên.  

- Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban tham dự các Hội nghị, cuộc họp: Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về: công tác xây dựng và hoàn 

thiện thể chế, công tác giải ngân vốn đầu tư công; Hội nghị sơ kết công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; 

Hội nghị công bố vùng xanh trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; cuộc họp thống nhất 

nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh liên quan đến triển khai thực hiện 

cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13, phiên họp thường kỳ tháng 9/2021 của UBND tỉnh,… 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 10 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 trong tình hình bình thường mới và tập trung một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh. 

2. Phối hợp UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị hữu quan tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2021. 

3. Phối hợp chuẩn bị tổng kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban 

MTTQVN tỉnh với Thường trực HĐND, UBND tỉnh. 
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4. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ giám sát 

chuyên đề theo kế hoạch: 

- Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả 

thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý, 

vận hành và hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. 

- Ban Pháp chế tổ chức tái giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động 

của các lực lượng trị an ở cở sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực 

hiện nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 

5. Giám sát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện thông qua kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2021. 

6. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ hai 

(thường lệ giữa năm 2021) – HĐND tỉnh, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

tổ chức rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, chuẩn bị giám sát trước kỳ 

họp thường lệ cuối năm. 

7. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh quyết định về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021; đồng thời, tiếp nhận, 

xử lý đơn thư của công dân theo quy định. 

8. Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống 

dịch trên địa bàn thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên (theo phân công của Tỉnh ủy). 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 10 năm 2021 của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- VPQH, Ban CTĐB, VPCP; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- LĐ các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, App, web; 

- Lưu VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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