
 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 về chương trình giám 

sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021;  

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 25/12/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát của 

HĐND và Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan của HĐND trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND tỉnh theo 

quy định. 

- Làm cơ sở để các cơ quan của HĐND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, bám sát nội dung và tiến độ để tổ chức thực hiện 

một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. 

B. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

I. GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH 

1. Xem xét các báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2021  

Để có cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét các báo cáo tại kỳ họp, Thường trực 

HĐND tỉnh phân công: 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về tình hình ước thực 

hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; tổng 

quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (kỳ họp cuối năm); tình hình thực hiện 

kế hoạch đầu tư công 6 tháng và cả năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND tỉnh ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công 

tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh 

vực kinh tế - ngân sách đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng và cả năm 2021.  

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về tình hình chuẩn bị 

năm học 2021 – 2022, Báo cáo tình hình thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 

2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh 

về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội 
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giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực 

văn hóa – xã hội đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng và cả năm 2021.  

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh: thẩm tra các báo cáo về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả hoạt động của Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự; tình hình thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về 

thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực nội chính đối với kết quả thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

6 tháng và cả năm 2021.  

- Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo hoạt động 

của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng và năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động giám 

sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 (trình kỳ họp giữa năm 2021).  

Tùy tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công các Ban của HĐND 

tỉnh thẩm tra các báo cáo có phát sinh theo lĩnh vực Ban phụ trách. 

2. Về việc chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp 

Giao lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phụ trách) tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh về nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn để trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Về giám sát việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn 

Giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh văn bản yêu cầu 

người trả lời chất vấn tại kỳ họp trước báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa để 

chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh, chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ 

họp. Đồng thời, các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phục trách) có trách nhiệm 

xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa của người trả lời chất vấn và 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 

Thời gian: tháng 6/2021 và tháng 11/2021. 

II. GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

1. Về giám sát chuyên đề  

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về: “Công tác chuẩn bị tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương“. 

Giao Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng làm Trưởng đoàn giám 

sát và chủ trì tổ chức thực hiện. Ban Pháp chế HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu. 

Thời gian: Tổ chức giám sát từ tháng 3/2021. Quyết định thành lập Đoàn giám 

sát, kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo, lịch công tác của Đoàn giám sát ban hành 

vào tháng 02/2021. 
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2. Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

Giao Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hồ Quang Điệp chỉ đạo thực hiện; 

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế tổ chức 

khảo sát, thẩm tra Báo cáo kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối 

năm 2020 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 

Thời gian: tháng 6 và tháng 11/2021.  

3. Về giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

Giao Ban Pháp chế tham mưu và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; 

tùy theo tình hình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giao Ban Pháp chế giám sát đối với vụ 

việc cụ thể. 

Thời gian: Ban Pháp chế chủ động theo dõi kết quả giải quyết đơn thư, tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát định kỳ 06 tháng/lần.   

4. Về xem xét quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, 

thị xã, thành phố  

Giao lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh (theo lĩnh vực phụ trách) tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết 

của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 

và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 

Thời gian: Kết quả giám sát báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 

02/2021 và tháng 9/2021.  

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ vào kế hoạch này và chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 

2021, Văn phòng HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh triển khai 

thực hiện kế hoạch và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phối hợp hoạt 

động, đảm bảo hoạt động giám sát không bị trùng lặp. 

- Hàng quý, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo các Ban 

HĐND tỉnh xây dựng Báo cáo hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban 

HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2021./. 
 

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

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Thường trực HĐND cấp huyện; 

- Lãnh đạo VP; 
- Các Phòng: TH, HC-TC-QT; App; 

- Lưu: VT, Th.Trg.                            

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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