
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:      /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày     tháng     năm 2022 

  

BÁO CÁO 

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

tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

a) Công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:  

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, cụ thể: Tham mưu Tờ 

trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; chuẩn bị các nội dung 

của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp theo luật định; thông báo triệu tập kỳ họp; 

tổ chức cho các Tổ đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ 

họp... 

b) Hoạt động giám sát: 

- Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh về tình hình kết quả thực 

hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình 

Dương tổ chức họp Đoàn; ban hành Chương trình giám sát và phân công nhiệm vụ 

thành viên Đoàn giám sát. 

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

sáu (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X. Kết quả: 210 nội dung kiến nghị 

của cử tri được xem xét, giải quyết 100%. Trong đó: đã giải quyết xong 127/210 kiến 

nghị, chiếm 60,47%; còn 83 kiến nghị (chiếm 39,53%) đang được nghiên cứu, xử lý 

theo kế hoạch, lộ trình cụ thể. 

- Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 

giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

do HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội 

ở địa phương chuyển đến. Theo đó, từ ngày 01/5/2022 - 31/10/2022, số đơn do 

HĐND tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền là 44 đơn; các cơ quan đã giải quyết 

xong 24 đơn, còn lại 07 đơn đang tiếp tục quyết và 13 đơn chưa phản hồi kết quả 

giải quyết.  

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

- Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 

khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát và thành 

phố Thủ Dầu Một về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu 
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(thường lệ giữa năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X. Trên cơ sở đó, các Ban xây dựng 

báo cáo thẩm tra phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Ban, cụ thể:  

+ Ban Kinh tế - Ngân sách nghiên cứu báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát; ban 

hành lịch làm việc cụ thể của Ban giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt 

động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

+ Ban Pháp chế giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 

- Các Ban nghiên cứu báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022 theo lĩnh vực phụ trách và xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra1; tổ chức 

họp thành viên Ban để đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo thẩm tra và đánh giá 

kết quả hoạt động năm 2022 của Ban.         

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và 

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh 

và đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.  

Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 76 điểm với 6.459 cử tri tham dự; có 344 

cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị. Qua tổng hợp, có 91 ý kiến, kiến 

nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 

90 ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh và 01 ý kiến, kiến nghị đến Hội Cựu chiến 

binh tỉnh. 

4. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư  

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh hoãn tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở 

tiếp công dân của tỉnh do tỉnh có công tác đột xuất. 

Đối với công tác giải quyết đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế 

đã tiếp nhận 22 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. Theo 

đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền: 08 đơn, Hướng dẫn và trả lời: 09 đơn; lưu do 

trùng lắp: 05 đơn. 

5. Các hoạt động khác 

- Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức làm việc với Đài Phát 

thanh - Truyền hình Bình Dương để thực hiện Chương trình "Đối thoại với cử tri" 

với chủ đề “Thiết chế văn hóa: góc nhìn từ thực tiễn”. 

- Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội, lãnh đạo Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh dự thính kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XV. 

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc 

với Bộ Công an về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 

 
1 Số lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách: 13 nội dung (01 báo cáo 

và 12 dự thảo nghị quyết); Ban Văn hóa - Xã hội: 06 nội dung (01 báo cáo và 05 dự thảo nghị quyết); Ban 

Pháp chế: 09 nội dung (01 báo cáo và 08 dự thảo nghị quyết). 
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năm 2030; tham gia Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy khảo sát mô hình tổ 

chức bộ máy, số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố 

Thuận An; dự Hội thảo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe bộ phận 

pháp lý các Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án: đường cao tốc Thành 

phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; BOT nâng cấp, mở rộng 

Quốc lộ 13 và dự án tạo cảnh quan chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường 

Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 746, ĐT 747B, ĐT 743. 

- Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng tham dự: Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - khóa XI (mở rộng); phiên họp UBND tỉnh lần thứ 

23 và 24; dự Lễ khai mạc triển lãm Bình Dương EXPO – Hội nghị kết nối cung cầu 

hàng hóa tỉnh Bình Dương năm 2022; Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022”; 

Lễ khánh thành khuôn viên mới Trường Đại học Việt Đức; Tiếp Đoàn Lãnh đạo 

cấp cao tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) và tham dự Chương trình giao lưu gặp gỡ 

Đoàn công tác tỉnh Yamaguchi và doanh nghiệp Nhật Bản hướng đến kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản 2023; Lễ kỷ niệm 40 năm 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X. 

Hoàn chỉnh và phát hành các nghị quyết thông qua tại kỳ họp. 

- Xây dựng Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; Kế 

hoạch triển khai chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kết quả thực hiện chính sách thu 

hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương theo tiến độ 

đã ban hành. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương thực hiện Chương 

trình “Đối thoại với cử tri” với chủ đề: “Thiết chế văn hóa: góc nhìn từ thực tiễn”, 

phát sóng trực tiếp trên kênh BTV1. 

- Tổ chức cho các Tổ đại biểu họp, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội 

dung trình kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022). 

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các 

huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022. 

- Tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn thư; ban hành lịch tiếp công 

dân của đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. 
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2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

- Các Ban rà soát, hoàn chỉnh các nghị quyết theo lĩnh vực trình Chủ tọa ký 

chứng thực. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát về tình hình chấp hành pháp luật 

trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

- Các Ban xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát trong năm 2023. 

3. Hoạt động khác 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 

tỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2022. 

- Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng tham dự kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND cấp huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- LĐ các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT. HĐND cấp huyện; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, App, web; 

- Lưu VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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