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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Bình Dương khoá IX 
 

Kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức 

trong 02 ngày (từ ngày 16 đến 17/7/2020); trên cơ sở đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp như sau: 

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp 

 a) Về nội dung, chương trình kỳ họp  

- Ngày 08/4/2020, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản số 51/HĐND-VP 

về việc chuẩn bị Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khoá IX; ngày 06/5/2020, UBND tỉnh có văn bản số 

2148/UBND-TH đăng ký chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Trên cơ sở đó, 

ngày 13/5/2020 Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất 

nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định; theo 

đó, tại kỳ họp sẽ thông qua 11 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực.  

- Thực hiện Quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về nội dung, chương trình kỳ họp (Tờ trình số 12-TTr/ĐĐ.HĐND ngày 18/6/2020). 

- Qua rà soát Chương trình làm việc và tình hình thực tế của tỉnh, ngày 30/6/2020, 

UBND tỉnh có Công văn số 3120/UBND-KT đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ họp 

thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX. Trên cơ sở xem xét tình hình chuẩn bị kỳ họp và nội 

dung đề nghị bổ sung, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thống nhất việc bổ sung 

03 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 15(1). Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh 

tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ việc bổ sung nội 

dung kỳ họp. 

 b) Công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri 

- Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp 

với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, 

                                         
(1) - Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. 

    - Chủ trương đầu tư dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước 

- Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

    - Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng - Quy mô 

100 giường bệnh. 



2 

 

 

 

thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thứ 15, tại 80 điểm tiếp xúc (trong đó có 01 điểm tiếp xúc riêng với cán bộ 

hưu trí thành phố Thủ Dầu Một), với 7.503 lượt cử tri tham dự, có 649 lượt ý kiến cử 

tri đã phát biểu. Bên cạnh đó, vào ngày 17/6/2020 Thường trực HĐND tỉnh phối hợp 

với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với đối tượng 

cử tri là công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế (theo Kế hoạch 93/KH-

HĐND ngày 27/5/2020) với 180 lượt cử tri tham dự, phát biểu 08 lượt ý kiến và tiếp 

nhận kiến nghị bằng văn bản của 14 đơn vị, cơ sở ngành Y tế. Nội dung các ý kiến 

phản ánh, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo luật định.  

Đến nay, các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri đã được gửi đến các vị đại biểu 

HĐND để báo cáo với cử tri và gửi đến các địa phương liên quan; đồng thời nội dung 

trả lời cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của HĐND tỉnh và 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Để phục vụ cho kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh (Báo cáo số 110/BC-

UBND ngày 26/5/2020), Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh 

khảo sát thực tế, thẩm tra trước khi tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019); báo cáo kết quả giám sát được 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (Báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 

13/7/2020). 

c) Hoạt động thẩm tra 

Thực hiện kết luận của Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, xây dựng các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo nghị quyết trình UBND tỉnh thông qua trước khi trình HĐND tỉnh. 

Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các 

phiên họp của UBND tỉnh. 

Để có cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp, từ ngày 

01/7/2020 đến ngày 03/7/2020, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức họp toàn thể thành 

viên Ban để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công. Ngày 

08/7/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp để rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp 

và nghe các Ban của HĐND tỉnh báo cáo tình hình sau khi tổ chức thẩm tra. 

d) Thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

Trước khi kỳ họp diễn ra, từ ngày 06/7 - 08/7/2020, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

tổ chức họp Tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. Qua 

tổng hợp, đại biểu thảo luận tập trung góp ý: 13 nội dung đối với tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm, 07 nội dung góp ý cho dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và một số nội dung khác 

góp ý cho công tác điều hành của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển ý 

kiến đóng góp của đại biểu đến UBND tỉnh (Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 
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13/7/2020); đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan HĐND tỉnh, Thường 

trực HĐND tỉnh có báo cáo tiếp thu và giải trình (Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 

13/7/2020). 

đ) Gửi tài liệu, hồ sơ kỳ họp: Tài liệu, hồ sơ kỳ họp được Văn phòng HĐND tỉnh 

cung cấp đầy đủ, gửi theo nhiều đợt và theo tiến độ cung cấp của các cơ quan hữu 

quan đến các đại biểu HĐND tỉnh thông qua hộp thư điện tử công vụ và đăng trên 

Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, phần mềm họp không giấy (ecabinet). Bên 

cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh triển khai phần mềm phục vụ hoạt động HĐND 

tỉnh trên thiết bị di động thông minh của đại biểu (điện thoại và máy tính bảng) nhằm 

phục vụ cho việc khai thác tài liệu kỳ họp, đồng thời thực hiện việc biểu quyết điện 

tử tại kỳ họp. 

2. Công tác tổ chức kỳ họp  

- Về thành phần tham dự kỳ họp: Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản chấp hành tốt 

nội quy kỳ họp; số đại biểu vắng mặt nhiều nhất trong một buổi là 06 đại biểu, có xin 

phép và được sự chấp thuận của Chủ tọa kỳ họp. Đại biểu khách mời Trung ương có 

sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ và các đại biểu khách mời tham dự kỳ 

họp đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

- Về chương trình, nội dung kỳ họp: Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét 26 báo 

cáo, 01 thông báo, 06 báo cáo thẩm tra, 13 tờ trình, 14 dự thảo nghị quyết (gồm: 04 

dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, 10 dự thảo nghị quyết cá biệt) và thực hiện 

miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 (ông Đặng Minh Hưng và ông Nguyễn Văn Dành) và bầu cử bổ sung chức danh 

Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở 

Công thương).  

- Về chất vấn: không có đại biểu gửi phiếu chất vấn đến Thường trực HĐND 

tỉnh và đại biểu thống nhất không tổ chức chất vấn trực tiếp tại Hội trường(2). 

- Về thảo luận tại kỳ họp: Thảo luận tại hội trường có 04 đại biểu phát biểu một số 

ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm trong thời gian tới nhất là để đảm bảo thực hiện mục tiêu 

kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tại phiên thảo luận tổ, các 

Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể Thao và Du lịch và 

Nội vụ đã có những giải trình liên quan đến các vấn đề thảo luận của đại biểu đặt ra. Bên 

cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến tiếp thu và giải trình về những vấn đề mà đại 

                                         
(2) Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiến hành giám sát 4 

chuyên đề và tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân do HĐND chuyển đến. Thường trực HĐND tổ chức phiên chất vấn giữa 02 kỳ 

họp về lĩnh vực an sinh xã hội; trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc triển khai hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, qua xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND đề xuất với HĐND không tổ chức chất vấn trực tiếp tại Hội trường. 

Trường hợp đại biểu có gửi phiếu chất vấn thì Thường trực gửi đến người trả lời chất vấn, trả lời bằng văn 

bản gửi đến đại biểu. 
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biểu quan tâm và một số giải pháp, nội dung cần tập trung để hoàn thành thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020. 

- Về thông qua các dự thảo Nghị quyết: Đại biểu đã biểu quyết (qua hình thức 

điện tử) thông qua 14 dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự (Phụ lục 

kèm theo). 

- Về công tác thông tin tuyên truyền: Hoạt động chuẩn bị kỳ họp, tổ chức kỳ họp 

được thông tin kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, Báo, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Bình Dương và Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông 

tin của cử tri và nhân dân. Phiên khai mạc kỳ họp được phát thanh và truyền hình trực 

tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Bên cạnh đó, Báo Đại biểu nhân 

dân cũng đến đưa tin về kỳ họp. 

3. Hoạt động sau kỳ họp 

Sau kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng HĐND và các cơ 

quan trình khẩn trương chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tọa ký chứng thực 

theo quy định. Hồ sơ, tài liệu kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh gửi về Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Công tác Đại 

biểu theo đúng quy định.  

Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị 

Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 bắt đầu từ ngày 

03/8/2020 để báo cáo với cử tri về một số kết quả chủ yếu của kỳ họp; đồng thời 

thông tin đến cử tri việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ 

họp thứ 15 của cơ quan có thẩm quyền; mời đại diện cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh để trả lời, giải trình những ý kiến, kiến 

nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020) - 

HĐND tỉnh khoá IX của Thường trực HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể; 
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng: TH, HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, Linh. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 

 

  



Phụ lục 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 15 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐND ngày       /    /2020 

của Thường trực HĐND tỉnh) 
 

STT NGHỊ QUYẾT SỐ NGÀY 

01 Về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị 

quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc 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 các đơn vị sự 

nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù 

tỉnh Bình Dương năm 2020 

14/NQ-HĐND 20/7/2020 

02 Về việc sáp nhập khu phố 2 vào khu phố 1 

phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

15/NQ-HĐND 20/7/2020 

03 Về điều chỉnh một số nội dung của Nghị 

quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

16/NQ-HĐND 20/7/2020 

04 Về điều chỉnh một số nội dung của Nghị 

quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của 

HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 

2020. 

17/NQ-HĐND 20/7/2020 

05 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 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. 

18/NQ-HĐND 20/7/2020 

06 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: 

Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng - quy mô 

100 giường bệnh. 

19/NQ-HĐND 20/7/2020 

07 Về chủ trương đầu tư dự án Tạo cảnh quan, 

chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ 

Phước - Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 

theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

20/NQ-HĐND 20/7/2020 

08 Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh 

21/NQ-HĐND 20/7/2020 
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xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

09 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân 

dân tỉnh năm 2021 

22/NQ-HĐND 20/7/2020 

10 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2013/NQ-

HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua số 

lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

01/2020/NQ-

HĐND 

20/7/2020 

11 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương. 

02/2020/NQ-

HĐND 

20/7/2020 

12 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

03/2020/NQ-

HĐND 

20/7/2020 

13 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí 

thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo 

cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

04/2020/NQ-

HĐND 

20/7/2020 

14 Quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

05/2020/NQ-

HĐND 

20/7/2020 
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