
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/QĐ-HĐND Bình Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh   

về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7  

ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương 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 

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 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 16/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 về Chương 

trình giám sát năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-

HĐND7 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương 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 (gọi tắt là Nghị quyết số 04). 

Ban Văn hóa - Xã hội mời đại diện một số cơ quan tham gia Đoàn giám sát 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị chịu sự giám sát, nội dung, kế hoạch 

giám sát. 

1. Phạm vi, đối tượng giám sát: tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 

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

2. Đơn vị chịu sự giám sát: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

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

Điều 3. Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo đúng quy định tại 

Điều 80 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 
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Điều 4.  

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 

tham mưu và phục vụ Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

2. Đoàn giám sát được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân tỉnh để chứng 

thực các văn bản phục vụ cho đợt giám sát. 

3. Thành viên Đoàn giám sát, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan tham gia Đoàn giám sát và các đơn vị 

chịu sự giám sát có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực 

kể từ ngày ký./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát; 

- Đơn vị chịu sự giám sát; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các Phòng, App, Web; 

- Lưu: VT, Ly. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
Trịnh Đức Tài 



DANH SÁCH 

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh  

về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7  

ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương 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 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/10/2021 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)  
 

I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Phó 

Trưởng đoàn; 

3. Mời ông: Phạm Văn Chánh - Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia chỉ đạo;  

4. Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban VHXH gồm: 

- Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thành ủy Dĩ An; 

- Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh;  

- Ông Quách Trung Nguyên - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; 

- Bà Trần Ngọc Hiền - Giám đốc Bệnh viện Medic Bình Dương; 

- Bà Võ Thị Thanh Hương - Giám đốc Viễn thông Bình Dương, Trưởng đại 

diện Tập đoàn Viễn thông Việt Nam tại Bình Dương; 

- Ông Trần Huỳnh Hoàng Long (Đại đức Thích Thiện Hưng) - Chánh Thư 

ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương;  

- Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình 

Bình Dương; 

- Ông Hà Thúc Viên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức; 

- Bà Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn;  

- Mời ông: Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

II. MỜI ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Tỉnh Đoàn. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Công ty cổ 

phần (Becamex IDC).  

3. Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (tham gia 

khi Đoàn giám sát đến làm việc tại địa phương).  

4. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Website 

tỉnh Bình Dương./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh  

về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7  

ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương 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 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/10/2021 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá thực trạng tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của 

HĐND tỉnh Bình Dương 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. 

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng 

thời, xem xét những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân bất cập 

và giải pháp khắc phục. Qua đó, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh Bình Dương 

trong thời gian tới.   

2. Yêu cầu 

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

các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ yêu cầu của Đoàn giám sát để đợt 

giám sát đạt kết quả cao.     

- Các đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám 

sát và gửi cho Đoàn giám sát bảo đảm thời gian quy định; chuẩn bị giải trình các 

vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm.    

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Báo cáo đánh giá kết quả tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 

04/2009/NQ-HĐND7 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương 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 thuộc phạm vi quản lý của các 

địa phương, đơn vị theo quy định. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng 

tâm cụ thể như sau:     

1. Đặc điểm, tình hình chung về công tác phát triển sự nghiệp thể dục, 

thể thao của ngành, địa phương thực hiện báo cáo.   

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.   

4. Kết quả thực hiện các chương trình dự án, trọng điểm điều chỉnh. 

5. Kinh phí triển khai thực hiện.   

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

7. Đề xuất, kiến nghị.  
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Lưu ý:  

- Báo cáo của các đơn vị phải có số liệu thống kê cụ thể để làm rõ các nội 

dung giám sát (số liệu từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/12/2020).  

III. TỔ CHỨC GIÁM SÁT  

1. Công tác chuẩn bị 

- Các đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu và gửi về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trước ngày 30/10/2021. Đồng 

thời gửi kèm tập tin theo địa chỉ Email: banvhxh.hdnd@binhduong.gov.vn để 

phục vụ đợt giám sát (Thông tin liên hệ ông Lê Đặng Ly; sđt: 0981.10.17.18). 

2. Thời gian, địa điểm giám sát 

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh 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 cơ quan, đơn vị chịu sự giám 

sát (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)./. 
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