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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân,  

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh quý III  

và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ III NĂM 2020 

1. Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh, Đoàn 

giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, 

pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả giám sát, Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

a) Về giám sát chuyên đề 

Thường trực HĐND tỉnh tái giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư 

công trọng điểm trên địa bàn tỉnh1. Qua giám sát cho thấy, thực hiện các nội dung 

kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh (sau đợt giám sát năm 2017), UBND tỉnh 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành2 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 

 
1 Gồm: Dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường; Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn; Trung tâm VHTT 

công nhân lao động tỉnh Bình Dương; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên 

Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh; Khu trung tâm và hạ tầng tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu Đ; 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; 

Bệnh viện chuyên khoa Lao - bệnh phổi và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần. 
2 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… 
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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 triển3; 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, Thường trực HĐND tỉnh 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 kiến nghị UBND 

tỉnh 08 nội dung liên quan. 

b) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND tỉnh có văn bản yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chức 

năng báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân do Hội đồng nhân dân chuyển đến từ ngày 01/4/2020 đến 31/8/2020. Trên 

cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế thẩm tra, phục vụ cho việc 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội xem xét kết quả giải 

quyết trong tháng 10/2020. 

c) Xem xét văn bản của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới 

Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh 

trong việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại 

kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020). Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã kịp 

thời ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các 

nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định.  

Đối với giám sát nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành 

tại các kỳ họp giữa năm 2020, qua giám sát cho thấy các Nghị quyết do HĐND các 

huyện, thị xã, thành phố ban hành đảm bảo về nội dung và thể thức theo quy định 

của pháp luật.   

3. Giám sát của các Ban của HĐND tỉnh 

Bên cạnh việc tham mưu Hội đồng nhân dân, 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: 

a) Ban Kinh tế - Ngân sách 

- Ban hành Thông báo kết quả giám sát về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống 

khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua giám sát cho 

thấy: Trong thời gian qua công tác đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống khung 

hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương gắn với công tác chỉnh 

trang đô thị được các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm, trong đó, 

các công trình quan trọng như: Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT744, ĐT746, ĐT.747b, 

đường Thủ Biên - Đất Cuốc, đường Mười Muộn - Tân Thành… đã kết nối hệ thống 

đường bộ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa hệ thống đường bộ của tỉnh với hệ 

 
3 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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thống đường bộ và các đầu mối giao thông của vùng, tạo điều kiện thu hút vốn đầu 

tư thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, 

đi lại của người dân và doanh nghiệp. 

Về đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Các đồ án chung xây dựng đô thị đã được 

phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có tổng cộng 370 

công trình, dự án hạ tầng giao thông. Đến nay có 91 công trình, dự án đã và đang 

dược triển khai thực hiện, chiếm 24,59%. Bên cạnh đó, các địa phương đã triển 

khai thực hiện 218 công trình, dự án không có trong các đồ án quy hoạch chung 

đô thị được phê duyệt. Các công trình, dự án hạ tầng giao thông được thực hiện 

trong các năm qua đã góp phần rất quan trọng trong việc chỉnh trang, nâng cấp 

đô thị các địa phương trong tỉnh, nhất là kết quả nâng cấp các đô thị Thủ Dầu 

Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng chỉ ra 06 

vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị UBND 

tỉnh 05 nhóm vấn đề cần quan tâm xử lý trong thời gian tới. 

- 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. 

b) 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 với các lực 

lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổ chức giám sát vào tháng 10/2020. 

c) 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, trong tháng 9/2020, 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 lập4 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 với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố vào đầu tháng 10/2020.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020 

1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

 
4 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. 

 



4 

 

 

 

- Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội 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 của công dân. 

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 

(thường lệ giữa năm 2020). 

- Giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ 

họp HĐND tỉnh. 

2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

a) Ban Kinh tế - Ngân sách:  

Tổ chức giám sát về tình hình và kết quả 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).  

b) 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. 

c) Ban Văn hóa - Xã hội  

Tiếp tục 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 kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020./. 

 

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

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo VP; 

- Lãnh đạo các phòng, CV; 

- Lưu: VT, Th.Trang, “ck”. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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