
BÁO CÁO 

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

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Văn bản đến 

- Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp 

tỉnh (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; việc thành lập phải hoàn thành chậm nhất 

ngày 30/6/2021).  

- Nghị định  số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020)1.  

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập2.  

- Công văn số 3592/BTP-VĐCXDPL ngày 28/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc 

lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Văn bản phát hành 

Trong tháng (từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020), các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 55 văn bản. Trong đó, gồm 01 nghị quyết, 01 tờ 

trình, 06 quyết định, 13 báo cáo, 6 thông báo và 28 văn bản các loại.  

3. Hoạt động giám sát 

a) Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai 

thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm việc 

với UBND tỉnh, Ban Quán lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và các đơn vị hữu quan.  

 
1 Theo đó, quy định UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách đối với đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm 

non; chính sách đối với giáo viên mầm non và chính sách đốivới học sinh mầm mon. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, 

quyết định. 

2 Theo đó quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập.  
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Qua giám sát cho thấy, thực hiện các nội dung kiến nghị của Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành3 để tháo gỡ 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công, trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự 

án; tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy 

định; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, dự án đầu tư 

công, trong đó có công trình, dự án đầu tư công trọng điểm; kiên quyết xử lý đối 

với các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế có sai phạm trong thực hiện các hợp đồng 

đầu tư thực hiện dự án tư công của tỉnh… Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng 

mắc về các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công để kiến 

nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi. Song song đó, 

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh 

đối với từng công trình, dự án cụ thể. Kết quả, một số công trình được đẩy nhanh 

tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tác dụng, góp phần giải quyết các nhu cầu 

bức xúc của địa phương trong quá trình phát triển 4; đồng thời, công trình xây dựng 

Bệnh viện Đa khoa 1500 giường cũng được tái khởi động và tập trung nguồn lực 

tổ chức thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh 

05 tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công và một số 

tồn tại, hạn chế đối với từng dự án, công trình cụ thể; đồng thời đề nghị Thường trực 

HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh 08 nội dung liên quan. 

Đoàn giám sát đã hoàn thành báo cáo kết quả giám sát, trình Thường trực 

HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và ban hành Thông báo kết luận trong đầu tháng 10. 

b) Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

Bên cạnh việc tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động giám 

sát, các Ban của HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và tổ 

chức giám sát chuyên đề theo từng lĩnh vực phụ trách, cụ thể: 

* Ban Kinh tế - Ngân sách: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn và kế hoạch 

giám sát về tình hình và kết quả thực hiện thực hiện quy định của pháp luật về lập, 

tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

trong 02 năm 2018 - 2019. Dự kiến tổ chức giám sát vào tháng 11/2020. 

* Ban Pháp chế: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn và kế hoạch giám sát 

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

 
3 Công văn số 5394/UBND-KTTH ngày 28/11/2017 về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh 

tại các Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06/11/2017 và Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20/10/2017; Chỉ thị số 

06/CT-UBND ngày 26/01/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2018; Chỉ thị số 20/CT-

UBND ngày 25/10/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương… 
4 Dự án đường ĐT747a; Công trình Trường quay - Nhà bá âm FM Đài PT-TH Bình Dương; Dự án Đầu tư 

thiết bị sản xuất chương trình PT-TH Trường quay - Nhà Bá âm; Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn; 

công trình Trung tâm VHTT công nhân lao động tỉnh Bình Dương. 
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với các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổ chức giám sát vào tháng 

10/2020. 

* Ban Văn hóa - Xã hội: Tổ chức giám sát về 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. Theo đó, Ban đã tiến hành khảo sát thực tế 

tại một số đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập5 trên địa bàn 

tỉnh (tại thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và thị xã Bến Cát) trước khi 

giám sát trực tiếp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

vào đầu tháng 10/2020.  

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020), Thường 

trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển ý kiến 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND 

tỉnh để chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời (trong đó: lĩnh vực 

giao thông vận tải: 30 nội dung; nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch: 02 nội dung; xây 

dựng, quy hoạch: 04 nội dung; tài nguyên và môi trường: 11 nội dung; chính sách, 

giáo dục, y tế, văn hóa: 15 nội dung; lĩnh vực khác: 11 nội dung).  

5. Hoạt động tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 09/2020 với 08 vụ, 10 

lượt công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường thuộc 

một số 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 tỉnh đã ban hành Quy chế tiếp công dân của 

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.  

- Trong tháng 9/2020, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 24 

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

03 đơn, trả lời 03, hướng dẫn 08, 10 lưu  đơn. 

6. Các hoạt động khác 

- Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động Hội 

đồng nhân dân các cấp và việc khen thưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp với 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo xây dựng Trang thông tin điện tử của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ 

 
5 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, Sân bóng đá DePo, Câu lạc bộ Bida 

777, Bệnh viện Quốc tế Columbia, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Trường Tiểu học - 

Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đức Trí, Trường Mầm non Phượng Hồng, Bảo tàng Phitô, Trung tâm TDTT- 

Hồ bơi KDC Hiệp Thành 3, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, Phòng Khám Đa khoa Bạch Đằng, Trường Tiểu 

học - Trung học Petrus Ký, Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc, Trường Xanh Tuệ 

Đức, Trường Mầm non Mầm Xanh. 
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thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình và kết 

quả triển khai, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.  

- 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 9; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 10/2020; duy trì hội ý giao ban Thường trực HĐND tỉnh;  

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 Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 44 - khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 

Hội nghị đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 

2020; Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 

nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 

26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm 

tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Tham dự với Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến Tổ công 

tác của Bộ Chính trị về Văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

+ Hội nghị về đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương; Hội nghị trực tuyến 

lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; 

Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025; Dự 

buổi Tọa đàm với Đoàn các Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Họp mặt kỷ niệm 75 

năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); “Ngày hội trung thu, trao học 

bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” lần thứ XIX tỉnh 

Bình Dương lần thứ 2020; Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường Trung 

học phổ thông Bình An, thành phố Dĩ An, THPT Trần Văn Ơn, Trường THCS-

THPT Nguyễn Khuyến.   

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2020 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tăng 

cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sắp xếp, điều chỉnh các 

phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh của 

địa phương; tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa IX thực hiện công tác 

nhân sự theo thẩm quyền.  

- Tổ chức phiên họp Thường trực lần thứ 43 để xem xét, cho ý kiến một số nội 

dung do UBND tỉnh trình. 

- Phối hợp UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống 

nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh. 

- Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: xem xét kết quả giải quyết khiếu 

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

Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến. 
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- Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với 

công dân thành phố Dĩ An. 

- Thường trực HĐND tỉnh ban hành: Thông báo luận về kết quả tái giám sát 

tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 

tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020); Kế 

hoạch tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh và việc khen thưởng các 

cá nhân, tập thể của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch xây dựng kỷ yếu 

hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân. 

- Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

2. Hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh 

- Các Ban của HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra các nội dung do UBND 

trình phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 43. 

- Tổ chức các hoạt động giám sát theo lĩnh vực: 

+ Ban Kinh tế - Ngân sách: Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo, chuẩn bị tổ chức 

giám sát về tình hình và kết quả thực hiện thực hiện quy định của pháp luật về lập, 

tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

trong 02 năm (2018 - 2019).  

+ Ban Pháp chế: Tổ chức giám sát 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 Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả giám sát về 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. 

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

tháng 10 năm 2020 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; 

- Lưu VT, Hiền, Web. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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