
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Số:     /QĐ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày      tháng     năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
[ 

Thành lập Đoàn tái giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả  

hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn tái giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động 

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

 Ban Pháp chế HĐND tỉnh mời đại diện một số cơ quan tham gia Đoàn giám 

sát (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đối tượng giám sát, cơ quan chịu sự giám sát, nội dung, kế hoạch 

giám sát: 

 1. Đối tượng giám sát: tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2. Cơ quan chịu sự giám sát:  

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND cấp huyện: thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên, huyện 

Dầu Tiếng; 

- UBND cấp xã: phường Chánh Mỹ, Phú Tân (thành phố Thủ Dầu Một); xã 

Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên), thị trấn Dầu Tiếng, xã Thanh 

An (huyện Dầu Tiếng). 

3. Nội dung, kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Nhiệm vụ Đoàn giám sát 
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Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo quy định tại Điều 80 Luật 

hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

Điều 4. 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tham mưu và phục vụ Đoàn 

giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Đoàn giám sát được sử dụng con dấu của HĐND tỉnh để chứng thực các 

văn bản phục vụ cho đợt giám sát.  

3. Thành viên Đoàn giám sát, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại 

diện các cơ quan tham gia Đoàn giám sát, các cơ quan chịu sự giám sát phối hợp 

thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- Đơn vị chịu sự giám sát; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng: CTHĐND, HCTCQT; 

- Trang tin HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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DANH SÁCH 

Đoàn tái giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả  

hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HĐND ngày …/10/2021 

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 1. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng 

Ban Pháp chế - Trưởng đoàn; 

 2. Ông Đậu Đức Cường, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Phó trưởng đoàn; 

 3. Các ủy viên Ban Pháp chế, thành viên Đoàn giám sát: 

- Ông Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Bùi Duy Hiền - Bí thư Thị ủy Bến Cát; 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện ủy Phú Giáo; 

- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; 

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ông Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Ông Nguyễn Phước Trung - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Bà Hà Thanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thành phố Thuận An; 

- Bà Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Bà Trần Minh Xuân - Trưởng phòng Tiếp công dân và xử lý đơn, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy. 

 4. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 

 - Cấp tỉnh: 

 + Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 + Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 + Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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+ Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; 

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

+ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương nơi tiến hành giám sát. 

- Cấp huyện: 

+ Cấp ủy, UBMTTQVN, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND (tham 

gia buổi làm việc với UBND cấp huyện); 

+ Phóng viên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình, Website tỉnh./. 
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KẾ HOẠCH TÁI GIÁM SÁT 

Tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở  

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HĐND ngày …/…/2021 

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh)   

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

 Năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về tình 

hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở. Đoàn giám sát đã tổ chức 

khảo sát thực tế tại cơ sở và làm việc trực tiếp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, UBND cấp huyện. Qua giám sát đã đánh giá được những kết quả đạt được 

trong việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các lực lượng này tham gia 

thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phát hiện, chỉ rõ những mặt hạn chế và đề xuất kiến 

nghị cụ thể để khắc phục. Đến nay, Ban Pháp chế tổ chức tái giám sát nhằm đánh 

giá lại tình hình sắp xếp về tổ chức, hoạt động của lực lượng trị an; việc khắc phục, 

những hạn chế, bất cập được nêu trong kỳ giám sát trước; kết quả, hiệu quả hoạt 

động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng như những vấn đề còn 

khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn hiện nay. 

 Đoàn giám sát thực hiện đúng nội dung, quy trình giám sát theo luật định; cơ 

quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn giám sát để đợt tái 

giám sát đạt kết quả cao.  

  II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

  1. Đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

  - Công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn lại các lực lượng trị an cơ sở theo quy 

định mới của Trung ương và địa phương; hiệu quả hoạt động của các lực lượng trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

 - Việc tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho các lực lượng trị 

an ở cơ sở theo quy định của Trung ương và đặc thù của địa phương; các điều kiện 

đảm bảo hoạt động của lực lượng trị an ở cơ sở; đánh giá hiệu quả của việc thực hiện 

các chế độ chính sách và công tác tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ; 

 - Việc khắc phục những hạn chế; thực hiện các đề xuất, kiến nghị được nêu 

trong Thông báo kết luận của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về nội dung giám sát chuyên 

đề về tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. 

  - Khó khăn, hạn chế; những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức 

và hoạt động; nguyên nhân; 

  - Đề xuất, kiến nghị. 
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2. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã 

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về tổ chức và hoạt động đối với lực 

lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn; việc phối hợp, hỗ trợ ngành Công an, Quân sự địa 

phương trong sắp xếp kiện toàn lại các lực lượng trị an ở cơ sở theo qui định của 

Trung ương và địa phương; 

  - Việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ nhiệm 

vụ cho các lực lượng trị an ở cơ sở tại địa bàn;  

  - Công tác phối hợp giữa lực lượng trị an ở cơ sở và lực lượng khác trong 

trong việc đảm bảo an ninh trật tự và các công tác khác trên địa bàn trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19; 

  - Việc triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng 

trị an cơ sở theo chỉ đạo của UBND cấp trên và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Việc khắc phục những hạn chế và thực hiện các đề xuất, kiến nghị được nêu 

trong Thông báo kết luận của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về nội dung giám sát chuyên 

đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng 

trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

  - Khó khăn, hạn chế; vướng mắc, bất cập; nguyên nhân; 

  - Đề xuất, kiến nghị. 

III. TỔ CHỨC GIÁM SÁT 

 1. Công tác chuẩn bị 

Các cơ quan chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu 

gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 29/10/2021. Đồng thời gửi kèm 

tập tin theo địa chỉ banpc.hdnd@binhduong.gov.vn để phục vụ đợt giám sát (Mọi 

thông tin cần trao đổi xin liên hệ đ/c Cúc: 0903.280.390). 

2. Thời gian, địa điểm giám sát 

 Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban Pháp chế sẽ 

căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn hình thức giám sát phù hợp 

và thông báo đến từng đơn vị chịu sự giám sát (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)./. 
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