
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:         /TB-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  

tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) 

- HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và 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 liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, 

thời gian và phân công tổ chức kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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 Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

2. Thành phần tham dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh: có mặt 7/7 . 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 

- Thư ký kỳ họp. 

- 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), Thanh tra tỉnh (ông Trần Xuân Lâm - 

Chánh Thanh tra), Công an tỉnh (ông Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc). 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ (ông Nguyễn Văn Minh - 

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 Mai Bá Trước - Giám đốc), Sở Tài 

nguyên và Môi trường (ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc), Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn (ông Phạm Văn Bông - Giám đốc), Sở Y tế (ông Nguyễn Hồng 

Chương - Giám đốc), Sở Giáo dục và Đào tạo (bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám 

đốc), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc); 

- Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 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 Đoàn đại biểu Quốc hội 

và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo, Đài PT-TH, Website Bình 

Dương. 

B. NỘI DUNG 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - ông Bùi Văn Ra trình bày dự 

thảo nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ý kiến phát biểu của các thành viên dự hội nghị, ý 

kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và 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 thứ hai (thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X sẽ 

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 6 tháng đầu và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các báo cáo theo quy định của 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 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 giai đoạn 021-

2025. 

Về thời gian tổ chức, địa điểm, nội dung chuẩn bị kỳ họp cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Thời gian: Kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X 

tổ chức 02 ngày, dự kiến ngày 29-30/7/2021 hoặc ngày 05-06/8/2021.   

2. Địa điểm: Hội trường B - Tầng 17 Trung tâm Hành chính tỉnh.  

II. NỘI DUNG KỲ HỌP 

- Thống nhất bổ vào chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 nội dung 

về việc: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của 

HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021 

và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy 

định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2020 – 

2021. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương xây dựng 

đề nghị xây dựng nghị quyết về nội dung trên, trình Thường trực HĐND tỉnh cho 

chủ trương trước khi trình ra kỳ họp theo quy định. 

Như vậy, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 -  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 

sẽ xem xét 24 báo cáo, 01 thông báo, 14 tờ trình, 14 dự thảo nghị quyết (trong đó 

có 05 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, 09 dự thảo nghị quyết cá biệt) và 09 

báo cáo thẩm tra. 

(Phụ lục Danh mục 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 giữa năm 2021. Đợt tiếp xúc 

cử tri diễn ra trong 07 ngày, dự kiến từ ngày 09/7 đến ngày 16/7/2021. 

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 chậm nhất sau 05 ngày kết thúc đợt tiếp xúc cử tri để xem xét, tổng 

hợp và chuyển cho UBND tỉnh chậm nhất sau 12 ngày kết thúc đợt tiếp xúc cử tri 

để chỉ đạo xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND tỉnh: Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021). 

2. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: chuẩn bị các nội dung theo phụ lục kèm 

theo.  

3. Các Ban của HĐND tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện 

công tác thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo lĩnh vực. 

4. 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. 

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh gửi đến 

Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để 

Thường trực HĐND phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. Hồ sơ 

dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cần đảm bảo đầy đủ theo quy định pháp luật.  

- Thông báo triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp gửi cho đại biểu 

HĐND tỉnh chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

- Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra, hoàn thành các báo cáo của Ban 

HĐND tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

- Thường trực HĐND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị kỳ họp và các báo 

cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh chậm nhất là 12 ngày trước ngày khai mạc 

kỳ họp. 

- Tài liệu kỳ họp gửi cho các đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất là 10 ngày để đại 

biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại cuộc họp Tổ và tại kỳ họp. Các Tổ đại biểu tổ 

chức họp chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Sau cuộc họp 02 

ngày, các Tổ đại biểu gửi biên bản cho Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo Văn 
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phòng tổng hợp, chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp chuyển 

UBND tỉnh xem xét, giải trình tại 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 hai (thường lệ giữa năm 2021) -  HĐND tỉnh 

khóa X 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 Văn phòng; 

- Lưu: VT, Th. Trg.                                                                                    

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 



1 

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH  

KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2021 - HĐND TỈNH KHÓA X 
(Ban hành kèm theo Thông báo     /TB-HĐND ngày     /6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh)  

 

1. Thường trực HĐND tỉnh (08 nội dung) 

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 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 17 - HĐND tỉnh khóa IX; 

(5) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2020; 

(6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

(7) Tờ trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

(8) Tờ trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND 

tỉnh năm 2022. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh: 23 nội dung gồm: 12 báo cáo và 11 tờ trình và dự 

thảo nghị quyết (trong đó có 05 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 06 dự 

thảo nghị quyết cá biệt), cụ thể: 

a) Các báo cáo: (gồm 12 nội dung) 

(1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 

(2) Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu 

năm 2021. 

(3) Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 

trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. 

(4) Báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

(5) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.   

(6) Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2021. 
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(7) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - 

HĐND tỉnh khóa IX. 

(8) Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021.  

(9) Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2021. 

(10) Báo cáo chuyên đề kết quả năm học 2020 - 2021. 

(11) Báo cáo Kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời 

chất vấn của Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Khóa IX.  

(12) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016- 2020. 

b) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật (05 nội dung)  

(1) Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 

16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(2) Quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(3) Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

(4) Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

(5) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của 

HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021 và Nghị 

quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức 

thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2020 – 2021. 

c) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt (06 nội dung) 

(1) Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025. 

(2) Giao UBND tỉnh Bình Dương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, 

nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

(3) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(4) Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

(5) Đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 



 

 

(6) Điều chỉnh Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh 

về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các 

huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2021. 

3. 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 giữa năm 2021; 

(2) Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng 

chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. 

4. 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 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ kiểm sát 6 tháng cuối năm 2021. 

5. Tòa 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 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

6. 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 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

7. 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 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối 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 6 tháng đầu năm 2021 (Phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội 

báo cáo thẩm tra chung); 

 (3) Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2021 - 2025 ((Phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo 

thẩm tra chung); 

(4) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế 

- ngân sách. 

b) Ban Văn hóa - Xã hội (04 nội dung) 

(1) Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội; 
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(2) Báo cáo thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021  (phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân 

sách thực hiện); 

(3) Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2021 - 2025 ((Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách báo 

cáo thẩm tra chung); 

(4) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực văn 

hóa - xã hội. 

c) Ban Pháp chế (04 nội dung) 

(1) Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối 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 6 tháng đầu năm 2021; 

(3) Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về 

thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

(4) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp 

chế./. 
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