
BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2020 

1. Văn bản phát hành 

Trong tháng (từ 01/4/2020 đến 30/4/2020), các cơ quan của Hội đồng nhân 

dân đã ban hành 97 văn bản. Trong đó gồm 07 nghị quyết, 03 tờ trình, 05 quyết 

định, 22 báo cáo, 10 thông báo và 50 văn bản các loại.  

2. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh  

Trong tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp định 

kỳ lần thứ 38 để xem xét một số nội dung do UBND tỉnh trình. Theo đó, Thường 

trực HĐND tỉnh đã chấp thuận 02 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về: (1) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham 

quan di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng, Bảo tàng trên địa bàn tỉnh;(2) Quy 

định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ 

từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cho ý kiến 05 nội dung 

thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và pháp chế, gồm: (1) Bổ sung cân đối ngân 

sách năm 2019 cho thành phố Dĩ An;(2) Việc huy động vốn để đầu tư và phương 

án vay lại đối với phạm vi công việc sử dụng vốn dư ODA của dự án Cải thiện 

môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2; (3) Việc huy động vốn để đầu 

tư theo phương án vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ của dự 

án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương;(4) Việc áp dụng 

Bảng giá các loại đất giai đoạn năm 2020-2024 và hệ số điều chỉnh giá đất 

(K)năm 2020 trên địa bàn 02 thành phố và 04 phường được thành lập theo Nghị 

quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

(5) Việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo Nghị 

quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hoạt động giám sát 

a) Giám sát của HĐND tỉnh 

- Trên cơ sở kết quả giám sát đối với UBND 9 huyện, thị xã, thành phố, 

UBND 18 xã, phường về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai 

đoạn 2016 - 2020 và nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh, các Sở, ngành, đơn 

vị có liên quan, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 

giám sát. 
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- Theo đề nghị của Đoàn giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế 

hoạch tổ chức 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 gồm 03 nhóm vấn đề; 

người trả lời chất vấn: Lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc 

các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (trả lời nội dung có liên quan); dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2020. 

b) Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn 

giám sát, Kế hoạch giám sát thực tế về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung 

hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với thành phố Dĩ 

An, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên (tổ chức vào đầu tháng 5/2020). 

4. Hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân  

Trong tháng 4/2020, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 24 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã chuyển cơ quan có thẩm 

quyền 06 đơn, trả lời 2 đơn, hướng dẫn 2 đơn, lưu 14 đơn. Bên cạnh đó, đề nghị 

UBND tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Hội đồng nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh 

chuyển tới.  

5. Các hoạt động khác 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ, đánh giá hoạt động quý I và phương 

hướng quý II/2020. 

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, họp giao ban với lãnh đạo các Ban và lãnh 

đạo Văn phòng về tình hình, kết quả hoạt động tháng 3 và phương hướng nhiệm 

vụ tháng 4/2020. 

- Thường trực HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết thành lập Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh (thay thế các văn bản trước đây); Kế hoạch tổ chức thảo luận, lấy ý 

kiến góp ý đối với các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện 

trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Quyết định phân công nhiệm vụ Thường trực 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát 

của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh quý I và phương hướng 

nhiệm vụ quý II/2020; văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX; văn bản về việc 

chuẩn bị hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2020.  

- Các Ban HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra các nội dung do UBND 

tỉnh trình, phục vụ phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 38; đánh giá 

kết quả hoạt động quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

HĐND tỉnh; xây dựng Đề án Trang thông tin điện tử tổng hợp của HĐND tỉnh.   

- Triển khai kế hoạch phát hành Bản tin Đại biểu dân cử quý II/2020.  
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- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới;  

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

dự các cuộc họp, hội nghị, lễ: 

+ Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật 

tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội 

nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37, khóa X; dự cuộc họp của Tỉnh ủy 

nghe và cho ý kiến đối với một số kiến nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Dự phiên họp định kỳ tháng 4 của UBND tỉnh; dự các cuộc họp:cho ý kiến 

về 02 đề nghị xây dựng nghị quyết lĩnh vực văn hóa – xã hội; nghe báo cáo về kế 

hoạch tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh 5 năm 

(2016-2020); việc hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên 

các tuyến (tuyến tuyển, tuyến trẻ, tuyến năng khiếu) của Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao trong thời gian chuyển từ tập luyện tập trung sang 

tập luyện tại nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các cuộc họp của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

+ Dự kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Dầu Tiếng; viếng Nghĩa trang liệt sỹ 

tỉnh nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2020 

1. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát về 

tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 

trên địa bàn tỉnh;  

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. 

3. Tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp 

(thường lệ) giữa năm 2020. 

4. Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả 

thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội (ngày 29/5/2020). 

5. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa 

Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần 

thứ Tám tại thị xã Tân Uyên (giữa tháng 6/2020).  

6. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả đầu tư 

xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

làm việc với các sở, ngành liên quan.  
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7. Ban Pháp chế thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát tình 

hình kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu 

nại, phản ánh trên địa bàn tỉnh.  

8. Tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua Đề án thành lập Trang thông tin điện tử tổng 

hợp của HĐND tỉnh.  

9. Phối hợp chuẩn bị cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2020.  

10. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; xem xét, đánh giá kết quả giải 

quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh do HDND, đại biểu HĐND chuyển 

đến. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ trên địa bàn ứng cử.   

11. Chuẩn bị các nội dung và tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động 

HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6 tại Long An.  

12. Xây dựng nội dung, bài viết Bản tin Đại biểu dân cử quý II/2020. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 5 năm 2020 của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh./.  

 

 

Nơi nhận: 
- VPQH, Ban CTĐB, VPCP; 
- Tỉnh ủy; Quân khu 7; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- TT HĐND các huyện, thị, thành phố; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, CV;  
- Lưu VT, Hiền, Web. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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