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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 

 quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ III NĂM 2021 

1. Giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp 

Tại kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 

giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo theo Điều 59 của Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân1. 

Đồng thời, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám 

sát chuyên đề năm 2022 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; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh năm 2020. 

 2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

- Các Ban của HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết 

của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - 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 ban hành 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 dự thảo 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. 

 

 
1 - Xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

- Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 về: kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách 

nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

- Xem xét báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về kết quả năm học 2020 – 2021 và báo cáo kết quả thực 

hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX.  
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021 

Trong quý IV/2021, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển 

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

1. Giám sát của HĐND tỉnh 

 Đoàn giám sát của HĐND tỉnh chuyên đề năm 2022 triển khai nhiệm vụ 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. 

2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kết quả giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND chuyển đến. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị 

chung tay tập trung phòng chống dích, bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh không tổ 

chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 

2021 - HĐND tỉnh khóa X. 

3. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

- Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban 

hành tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 

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

+ Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát về công tác quản lý, vận hành và hiệu quả 

hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động. 

+ Ban Pháp chế tái giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

+ Ban Văn hóa - Xã hội giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 

04/2009/NQ-HĐND7 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh 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. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

tỉnh quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021./. 

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

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo VP; 

- 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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