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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020)
- HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền
để trao đổi thống nhất nội dung, chương trình, phân công, thời gian tổ chức kỳ họp
thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
A. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ
1. Chủ trì hội nghị:
- Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2. Thành phần tham dự:
- Thường trực HĐND tỉnh: có mặt 7/7.
- Đại diện các Ban của HĐND tỉnh: Ban Pháp chế (ông Đậu Đức Cường - Phó
Trưởng Ban); Ban Kinh tế - Ngân sách (ông Lê Anh Tuấn và bà Đoàn Ngọc Như Tâm
- Phó Trưởng Ban); Ban Văn hóa - Xã hội (bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng
Ban).
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Viện trưởng), Tòa
án nhân dân tỉnh (bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chánh án), Cục Thi hành án dân sự
(ông Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng).
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ (ông Phạm Thành Nhân Phó Giám đốc), Sở Tư pháp (bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc), Sở Tài chính (ông Hà
Văn Út - Giám đốc), Sở Kế hoạch và Đầu tư (ông Phú Hữu Minh - Phó Giám đốc), Sở
Tài nguyên và Môi trường (ông Phạm Xuân Ngọc - Phó giám đốc), Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (ông Lê Thanh Tâm - Phó Giám đốc), Sở Y tế (bà Cao Thị
Bích Thuận - Phó Giám đốc) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bà Nguyễn Ngọc
Hằng - Phó Giám đốc), Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch (ông Nguyễn Khoa Hải Giám đốc), Thanh tra tỉnh (bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh Thanh tra), Công an
tỉnh (ông Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ông Nguyễn
Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng).
- Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Hội đồng nhân dân tỉnh (bà Nguyễn Khoa Diệu
An - Phó Chánh Văn phòng), UBND tỉnh (ông Đoàn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng).
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- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh; phóng viên Báo, Đài PT-TH, Website Bình Dương.
B. NỘI DUNG
Sau khi nghe ông Bùi Văn Ra - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự thảo
nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, ý kiến phát biểu của các thành viên dự hội nghị,
ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt chủ tọa hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh ông Võ Văn Minh kết luận như sau:
- Kỳ họp sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ khai thác tài
liệu, biểu quyết; nghiên cứu việc cử tri cùng tham gia phiên chấn vấn (hình thức thực
hiện: cử tri gửi câu hỏi qua Trang thông tin điện tử, qua Trưởng khu phố/ấp,…).
- Thống nhất theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung vào nội
dung kỳ họp 03 báo cáo của UBND tỉnh (so với đăng ký của UBND tỉnh tại Công
văn số 4852/UBND-TH ngày 01/10/2020) về:
(1) Kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa
hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
(2) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/11/2018 của
HĐND tỉnh về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà
nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(3) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND
tỉnh về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Đối với dự thảo Nghị quyết về việc Quy định khu vực thuộc nội thành của
thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim
yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh
đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết, còn có những ý
kiến khác nhau, do đó, trong quá trình hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ
quan soạn thảo tiếp tục có các giải pháp lấy ý kiến, phối hợp với Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để trao đổi, tạo sự thống nhất cao trước
khi trình HĐND tỉnh.
- Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 08/9/2020
quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, hiệu lực từ ngày 01/11/2020, đề
nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm chỉ đạo triển khai xây dựng quy định tại địa phương;
trình HĐND tỉnh ban hành.
- Ngày 06/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải
pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi
các chính sách thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp từ nước ngoài (FDI) có gắn với
điều kiện nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước có tính đến liên kết không gian
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lãnh thổ (theo mục VI.11), phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành, để kịp
thời hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh.
- Ngày 18/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số
1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp
tỉnh, quy định: biên chế công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND
cấp tỉnh nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương, do HĐND cấp tỉnh
quyết định; do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lưu ý đối với
biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khi sáp nhập 02 Văn
phòng.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo trong quá trình xây dựng
dự thảo nghị quyết lưu ý kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp lần thứ
43 đối với các đề nghị xây dựng nghị quyết đã được cho chủ trương thực hiện (Thông
báo số 60/TB-HĐND ngày 09/10/2020).
- Đối với các dự thảo Nghị quyết liên quan về chế độ, chính sách trình tại kỳ
họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu soạn thảo có sự rà soát, phối
hợp khái toán về tổng kinh phí đối với các chế độ, chính sách này để Thường trực
HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri: hoạt động của HĐND sắp kết thúc
nhiệm kỳ, do đó, những ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa giải quyết
xong (đã được thống kê qua các đợt giám sát, không tính các nội dung cần lộ trình
giải quyết), cần tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Cụ thể về việc tổ chức kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh
khóa IX như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP
1. Thời gian: Kỳ họp tổ chức 03 ngày, dự kiến từ ngày 08/12/2020 đến ngày
10/12/2020 (Thứ Ba - thứ Năm).
2. Địa điểm: Hội trường B - Tầng 17 Trung tâm Hành chính tỉnh.
II. NỘI DUNG KỲ HỌP
- HĐND tỉnh tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của
HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 và
đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; xem xét các báo cáo theo quy định của
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thực hiện chất vấn và
trả lời chất vấn1. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa
phương để phục vụ cho việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Kỳ họp thứ 17 sẽ nghe báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội lần thứ Mười; xem
xét 26 báo cáo, 01 thông báo, 07 báo cáo thẩm tra, 24 tờ trình, dự thảo nghị quyết
1
Đối với nội dung chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản gửi đến UBND tỉnh xác định nhóm
vấn đề chất vấn và người được chất vấn tại kỳ họp.
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(trong đó có 13 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, 11 dự thảo nghị quyết cá
biệt) và và 01 nội dung xin ý kiến (Phụ lục kèm theo).
III. TIẾP XÚC CỬ TRI
Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh,
Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND cấp tỉnh,
cấp huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Thời gian tiếp xúc cử
tri dự kiến từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020.
Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng các Tổ đại biểu chủ trì, phối hợp với
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu
trong Tổ họp để phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị
của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh
trước ngày 12/11/2020 để xem xét, tổng hợp và chuyển cho UBND tỉnh chậm nhất
ngày 17/11/2020 để nghiên cứu trả lời bằng văn bản và báo cáo tại kỳ họp.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Đề nghị Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân
sự tỉnh: chuẩn bị báo cáo của đơn vị theo như nội dung trình kỳ họp.
2. Thường trực HĐND tỉnh: Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 trong tháng 11/2020.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được phân công hoàn
chỉnh tài liệu trình kỳ họp đảm bảo thời gian và hồ sơ, thủ tục theo quy định.
4. Các Ban của HĐND tỉnh: phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc thẩm
tra các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo lĩnh vực.
5. Thời gian gửi tài liệu
Các nội dung quy định đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải đảm
bảo thực hiện đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật.
- Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh thông qua Thường trực HĐND
tỉnh trước ngày 28/10/2020 để phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri.
- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh gửi đến
Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 13/11/2020 để Thường trực HĐND
phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra.
Đối với các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông,
đề nghị gửi văn bản điện tử về Thường trực HĐND tỉnh theo địa chỉ email:
vphdnd@binhduong.gov.vn.
- Thông báo triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp gửi cho đại biểu
HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 18/11/2020.
- Các Ban HĐND tỉnh họp tổ chức thẩm tra hoàn thành các báo cáo của Ban
HĐND tỉnh chậm nhất ngày 25/11/2020.
- Thường trực HĐND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị kỳ họp và các báo
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cáo thẩm tra của các Ban từ ngày 26 - 27/11/2020.
- Tài liệu kỳ họp gửi cho các đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 27/11/2020
để nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại cuộc họp Tổ đại biểu và tại kỳ họp.
- Trong khoảng thời gian từ ngày 30/11/2020 đến ngày 02/12/2020, các Tổ đại
biểu tổ chức họp thảo luận các nội dung trình kỳ họp. Sau cuộc họp, các Tổ đại biểu
gửi biên bản cho Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo Văn phòng tổng hợp, hoàn thành
trong ngày 04/12/2020 và chuyển UBND tỉnh xem xét, giải trình tại kỳ họp.
6. Đối với các mốc thời gian đã thống nhất, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan
thực hiện đảm bảo đúng thời gian để việc thẩm tra đạt chất lượng, góp phần tổ chức thành
công kỳ họp.
Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội
nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khoá
IX đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đơn vị dự họp;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP.HĐND tỉnh, web;
- Lưu: VT, Th Trang.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
TL. CHỦ TỊCH
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH
KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020 - HĐND TỈNH KHÓA IX
(Ban hành kèm theo Thông báo 61/TB-HĐND ngày 12/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (01 nội dung)
Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khóa XIV.
2. Thường trực HĐND tỉnh (06 nội dung)
(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
(2) Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đối với
các nội dung trình kỳ họp;
(3) Báo cáo giải trình của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh về ý kiến
đóng góp của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến hoạt động của HĐND;
(4) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp
thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX; Dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử
tri gửi đến kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX (nếu có);
(5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh: Nội dung gồm: 15 báo cáo; 23 tờ trình, dự thảo nghị
quyết (trong đó có 13 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 10 dự thảo nghị
quyết cá biệt) và 01 nội dung xin ý kiến, cụ thể:
a) Các báo cáo: (gồm 15 nội dung)
(1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm
vụ, giải pháp năm 2021.
(2) Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2020.
(3) Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
(4) Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán
ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.
(5) Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 20232.
(6) Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến Kế hoạch
đầu tư công năm 2021.
(7) Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2020.
(8) Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn
tỉnh năm 2020.
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(9) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17
(thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX.
(10) Báo cáo kết quả về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công
dân năm 2020.
(11) Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 20203.
(12) Báo cáo thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em4.
(13) Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất
vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh
xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
(14) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh ngày
30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công
tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(15) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của
HĐND tỉnh về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
b) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật (13 nội dung):
(1) Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân
sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
(2) Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng
nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tỉnh Bình Dương.
(3) Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư
không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn
nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(4) Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021 - 2025.
(5) Bãi bỏ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HD9ND ngày 12/8/2016 của HĐND
tỉnh về việc quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại
xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
(6) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.
(7) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao
dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(8) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3
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(9) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh
toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(10) Quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ
xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã
hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(11) Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với
cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(12) Chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải
quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa
bàn tỉnh Bình Dương.
(13) Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự ở xã, phường,
thị trấn loại 1; mức phụ cấp đối với ấp đội trưởng, khu đội trưởng và mức trợ cấp
ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
c) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt (10 nội dung)
(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
(2) Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu,
chi ngân sách địa phương năm 2019.
(3) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách
địa phương năm 20201.
(4) Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày
31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung
hạn 2016-2020 (lần 2).
(5) Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
(6) Kế hoạch đầu tư công năm 2021.
(7) Về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích
sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(8) Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Bình Dương giai đoạn
năm 2021 - 2025.
(9) Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ trên
địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
(10) Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị
sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2021.
d) Nội dung xin ý kiến (01 nội dung)
Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vòng 2).
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4. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh (02 nội dung)
(1) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường
lệ cuối năm 2020;
(2) Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng
chính quyền năm 2020.
5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (01 nội dung)
Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát
năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kiểm sát năm 2021.
6. Toà án nhân dân tỉnh (01 nội dung)
Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của Tòa án
nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Dương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh (01 nội dung)
Báo cáo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về tình hình thi hành án dân
sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
8. Các Ban của HĐND tỉnh
Căn cứ nội dung trình kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo hoạt
động và xây dựng báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo sự
phân công của Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
a) Ban Kinh tế - Ngân sách (04 nội dung)
(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
của Ban Kinh tế - Ngân sách;
(2) Báo cáo thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2021 (Phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo thẩm tra chung);
(3) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp
thường lệ cuối năm 2020 lĩnh vực kinh tế - ngân sách;
(4) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết cá biệt trình kỳ họp thường lệ cuối
năm 2020 lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
b) Ban Văn hóa - Xã hội (03 nội dung)
(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
của Ban Văn hóa - Xã hội;
(2) Báo cáo thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2021 (phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện);
(3) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm
2020 lĩnh vực văn hóa - xã hội.
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c) Ban Pháp chế (03 nội dung)
(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
của Ban Pháp chế;
(2) Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về
thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020;
(3) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm
2020 lĩnh vực pháp chế.

