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THÔNG BÁO 

Kế hoạch giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách  

hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của HĐND 

tỉnh Bình Dương về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; 

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thông báo Kế hoạch giám sát về tình hình và kết 

quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 nhằm xem xét đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện 

các chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trong đó, đánh giá những mặt 

làm được, những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá 

trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, có đề xuất, kiến nghị phù hợp nhằm tháo 

gỡ và bảo đảm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đã được ban hành, góp phần giảm 

thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như 

bảo đảm công tác an sinh xã hội, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống thường nhật 

trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn giám sát tuân thủ quy trình, nội dung giám sát theo luật định và theo kế 

hoạch; các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của 

Đoàn giám sát và bảo đảm đạt kết quả theo yêu cầu đề ra.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐƠN VỊ CHỊU SỰ GIÁM SÁT 

1. Đối tượng, phạm vi giám sát 

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

- Phạm vi giám sát: các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2020 và 

năm 2021. 
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2. Đơn vị chịu sự giám sát 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động tỉnh; 

Tài chính; Y tế; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ngân hàng 

chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại 

một số xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau: 

- Thành phố Thủ Dầu Một: UBND phường Phú Mỹ, Phú Hòa. 

- Thành phố Thuận An: UBND phường An Phú, Bình Chuẩn. 

- Thành phố Dĩ An: UBND phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp. 

- Thị xã Tân Uyên: UBND phường Hội Nghĩa, Tân Hiệp. 

- Thị xã Bến Cát: UBND phường Mỹ Phước, Hòa Lợi. 

- Huyện Bàu Bàng: UBND thị trấn Lai Uyên, xã Trừ Văn Thố. 

- Huyện Bắc Tân Uyên: UBND thị trấn Tân Thành, xã Tân Định. 

- Huyện Dầu Tiếng: UBND thị trấn Dầu Tiếng, xã Minh Tân. 

- Huyện Phú Giáo: UBND xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tháng 9/2021:  

Đoàn giám sát họp triển khai các công việc; ban hành kế hoạch giám sát, đề cương 

báo cáo, phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát; thành lập Tổ giúp việc. 

2. Từ tháng 10/2021 - tháng 01/2022:  

- Các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương (gửi kèm theo) 

và gửi về Đoàn giám sát1 (trước ngày 01/01/2022). 

- Tổ giúp việc tập hợp các tài liệu liên quan gửi đến các thành viên của Đoàn 

giám sát qua App của HĐND tỉnh (từ tháng 11/2021), theo dõi, đôn đốc việc gửi 

báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát. 

- Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu giám sát, đặt vấn đề 

phản biện và gửi nội dung đến Tổ giúp việc để tổng hợp chuẩn bị làm việc với các 

đơn vị chịu sự giám sát. 

- Yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo bổ sung (nếu có). 

                                            

1. Đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi về Đoàn giám sát theo địa 

chỉ: văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, Tầng 15, Tháp B, Trung tâm Hành 

chính tỉnh. Email: vphdnd@binhduong.gov.vn. 

 

mailto:vphdnd@binhduong.gov.vn
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3. Từ tháng 02 - tháng 3/2022: 

- Đoàn giám sát chia thành 03 Tổ công tác, tổ chức làm việc trực tiếp với UBND 

cấp huyện và UBND cấp xã. Lịch làm việc cụ thể của các Tổ công tác và Đoàn giám 

sát sẽ được thông báo trước 10 ngày làm việc.  

- Các Tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tại các địa phương và gửi 

Đoàn giám sát. 

4. Tháng 4/2022: 

Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với UBND tỉnh; các sở, ngành chịu sự giám 

sát cấp tỉnh. Lịch làm việc cụ thể của các Tổ công tác và Đoàn giám sát sẽ được 

thông báo trước 10 ngày làm việc.  

5. Tháng 5/2022: 

- Đoàn giám sát đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình để 

nghe lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện 

trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả phiên giải 

trình được sử dụng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.  

- Đoàn giám sát tổng hợp kết quả giám sát; căn cứ tổng hợp kết quả giám sát, 

Thư ký Đoàn giám sát soạn thảo dự thảo lần 01 Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn 

giám sát; gửi lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn chỉnh dự 

thảo Báo cáo kết quả giám sát.  

6. Tháng 6/2022:  

Đoàn giám sát dự thảo lần 02 Báo cáo kết quả giám sát, lấy ý kiến các đơn vị 

chịu sự giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.  

7. Tháng 7/2022: 

Đoàn giám sát trình Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả giám sát và dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát, thông qua tại kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022. 

Trên đây là thông báo Kế hoạch giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các 

chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Đoàn giám sát thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan được mời tham gia Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan chịu sự giám sát; 

- Báo; Đài PT-TH; Website Bình Dương; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các Phòng, App, Web; 

- Lưu: VT, Ly. 

  TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

Phạm Văn Chánh 



ĐỀ CƯƠNG  

Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện  

các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19  

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 08/TB-ĐGS ngày 11 tháng 10 năm 2021  

của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Tình hình chung về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao (đối với sở, ngành) liên quan đến các chính 

sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc thành lập, tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc,... 

2. Việc ban hành, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

định, hướng dẫn, triển khai các quy định của Trung ương, địa phương (có danh sách 

văn bản kèm theo). 

3. Việc tổ chức họp, giao ban tổ chức triển khai thực hiện các quy định của 

Trung ương, của tỉnh về các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

4. Công tác phối hợp thực hiện giữa các cấp, ngành, đơn vị trong việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ.    

5. Công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  

1. Đánh giá về kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ do 

ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 của Trung ương, của tỉnh theo từng nhóm đối 

tượng cụ thể. 

2. Công tác tổ chức thực hiện: việc thống kê, rà soát; lập danh sách; thông báo 

đến đối tượng thụ hưởng; tổ chức chi trả chế độ, chính sách...; số lượng người của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị,… tham gia các công tác nêu trên. 

3. Kết quả thực hiện: nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ, số lượng đối tượng được 

hỗ trợ, tổng số tiền hỗ trợ, đạt tỷ lệ ...; đồng thời, báo cáo kèm theo biểu mẫu thống 

kê số 01, 02. 

4. Các nội dung hỗ trợ khác.  

5. Nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách 

địa phương, các nguồn vận động khác).  

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, thuận lợi trong công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ. 
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2. Đánh giá kết quả đạt được.  

3. Hạn chế, tồn tại, vướng mắc, bất cập. 

4. Nguyên nhân và giải pháp. 

5. Đề xuất, kiến nghị. 

Lưu ý:  

- Đối với UBND các cấp: báo cáo đầy đủ các nội dung theo đề cương giám 

sát như trên. 

- Đối với sở, ngành, đơn vị: căn cứ các nội dung theo đề cương giám sát, thực 

hiện báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của mình.  

Các vấn đề liên quan đến đề cương báo cáo giám sát đề nghị liên hệ trực tiếp: 

- Bà Phạm Thị Thùy Trang - Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; số điện thoại: 0918.27.00.13. 

- Ông Lê Đặng Ly - Chuyên viên Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh; số điện thoại: 0981.10.17.18.



 

Biểu mẫu 01 

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ  

dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương 

 

 

STT Nội dung hỗ trợ 

Đối 

tượng 

hỗ trợ 

Mức  

hỗ trợ 

Số lượng  

đối tượng 

Tổng 

tiền hỗ 

trợ 

Đạt 

tỷ lệ 

% 

 

1 
 

     

2  
     

… ……………….. 
     

Tổng cộng 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu mẫu 02 

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ  

dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh 

 

 

STT Nội dung hỗ trợ 

Đối 

tượng 

hỗ trợ 

Mức  

hỗ trợ 

Số lượng  

đối tượng 

Tổng 

tiền hỗ 

trợ 

Đạt 

tỷ lệ 

% 

 

1 
 

     

2  
     

… ……………….. 
     

Tổng cộng 
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