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Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2020 

1. Văn bản phát hành 

Trong tháng (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020), các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 98 văn bản. Trong đó, gồm 17 nghị quyết, 05 tờ 

trình, 27 báo cáo, 8 thông báo và 41 văn bản các loại.  

2. Tổ chức kỳ họp  

 Trong tháng 7, các Ban HĐND tỉnh đã tập trung tổ chức họp thẩm tra nội dung 

trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu tổ chức họp thảo luận, 

đóng góp ý kiến đối với nội dung, chương trình của kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh 

cho ý kiến nội dung trình kỳ họp sau khi được các Ban thẩm tra. Kỳ họp thứ 15 

(thường lệ giữa năm 2020) được tổ chức thành công (ngày 16-17/7/2020); Kỳ họp đã 

nghe: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Chín - Quốc 

hội khóa XIV; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 15, thông báo công tác tham gia xây dựng 

chính quyền của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xem xét 24 báo cáo theo 

quy định1, 06 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Kỳ họp đã biểu quyết (bằng 

hình thức điện tử) thông qua 14 nghị quyết2 (gồm: 05 nghị quyết quy phạm pháp 

luật và 09 nghị quyết cá biệt); đồng thời, thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó chủ 

tịch UBND tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ (ông Đặng Minh Hưng) và miễn nhiệm, 

bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh do chuyển công tác (ông Nguyễn 

Văn Dành và ông Nguyễn Thanh Toàn) nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy chính 

quyền địa phương theo quy định của pháp luật.  

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết và phát 

hành theo quy định.  

3. Hoạt động giám sát 

a) Giám sát của HĐND tỉnh 

                                         
1 Xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân gồm: Báo cáo 

hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi 

hành án Dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh trên một số lĩnh vực theo quy định. Bên cạnh đó kỳ họp còn xem xét: (1) 
Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020; (2) Báo cáo kết quả giám sát của UBMT TQVN tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 

42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  
2 Bổ sung 03 nội dung do UBND trình so với kết luận hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp. 
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Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát của HĐND 

tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016-2021; 

Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát và trình kỳ họp thứ 15 - thường lệ 

giữa năm 2020.  

Theo đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã báo cáo kỳ họp về công tác chỉ đạo, 

điều hành, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 

2016-2021 trên địa bàn tỉnh; kết quả về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm 

nghèo bền vững; về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm nông nghiệp cho các đối tượng; về thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, trợ 

cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất; về thực hiện chính sách đối với các dịch vụ xã hội 

cơ bản; về kết quả thực hiện chính sách đối với người có công; về công tác phối hợp, 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội 

trong thực hiện an sinh xã hội; về kết quả huy động các nguồn lực xã hội. Qua đó, 

Đoàn giám sát đã đánh giá chung về những thành tựu, những hạn chế, bất cập và 

nguyên nhân; đồng thời kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND 

tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh về 20 

nội dung nhằm đảm bảo thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội đạt hiệu 

quả tốt hơn trong thời gian tới.  

b) Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

- Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả giám sát kết quả đầu tư xây dựng hệ 

thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh: 

Kết quả đạt được như sau: Quy hoạch hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao 

thông được thể hiện cụ thể trong các quy hoạch chung đô thị trên địa bàn của tỉnh. Từ 

năm 2009 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 14 đồ án quy hoạch chung đô thị trên 

địa bàn tỉnh3.  

+ Kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông theo 

quy hoạch chung đô thị tỉnh: đến nay tỉnh đã thực hiện được 05/17 công trình, dự 

án theo quy hoạch (đạt 29,41%), có 12/17 công trình dự án chưa thực hiện (chiếm 

70,59%). Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng 05 công trình, dự án phát 

sinh ngoài quy hoạch. Công tác đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống khung hạ 

tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương gắn với công tác chỉnh 

trang đô thị được các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm, đã kết nối 

hệ thống đường bộ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa hệ thống đường bộ của 

tỉnh với hệ thống đường bộ và các đầu mối giao thông của vùng, tạo điều kiện thu hút 

vốn đầu tư thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa, đi lại của người dân và doanh nghiệp.  

+ Kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Đến nay có 91/370 công trình, dự 

án đã và đang dược triển khai thực hiện, chiếm 24,59%. Bên cạnh đó, các địa 

phương đã triển khai thực hiện 218 công trình, dự án không có trong các đồ án 

                                         
3 Gồm: Quy hoạch chung xây dựng đô thị cấp tỉnh3; 03 Quy hoạch chung đô thị cấp huyện3; 02 quy 

hoạch chung đô thị một khu vực của huyện3 và 08 Quy hoạch chung đô thị cấp thị trấn. 
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quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Các công trình, dự án hạ tầng giao thông 

được thực hiện trong các năm qua đã góp phần rất quan trọng trong việc chỉnh 

trang, nâng cấp đô thị các địa phương trong tỉnh, nhất là kết quả nâng cấp các đô 

thị Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách chỉ ra 06 tồn tại, hạn 

chế, từ đó đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh 06 nhóm vấn đề trong công tác đầu tư 

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

- Ban Pháp chế thông báo kết luận giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả 

công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân trên địa bàn tỉnh: 

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân 

đã được các cơ quan chịu sự giám sát quan tâm thực hiện, có sự chuyển biến tích cực, 

đạt được những kết quả quan trọng như: hoạt động tiếp công dân cơ bản thực hiện 

đúng quy định pháp luật, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo được duy trì thực hiện (trừ 

thời gian phải tạm ngừng tiếp công dân do ảnh hưởng của dịch Covid - 19), hình thức 

tiếp công dân đột xuất được quan tâm tổ chức, mang lại hiệu quả cao; công tác chỉ đạo 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tập trung quyết liệt, 

trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao; nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài trước 

đây đã được kiểm tra, rà soát và tập trung giải quyết dứt điểm; đồng thời chú trọng 

giải quyết những đơn thư mới phát sinh từ cơ sở... qua đó đã góp phần ổn định tình 

hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, không để xảy ra “điểm 

nóng”. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm giải quyết và khắc phục. Qua kết 

quả giám sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị UBND tỉnh 04 vấn đề; UBND, Công an 

thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo (các đơn vị chịu sự 

giám sát trực tiếp) 06 vấn đề; Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND 

tỉnh 01 vấn đề.  

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Sau tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh với 86 nội dung trên các lĩnh vực (giao 

thông vận tải: 26 nội dung; nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch: 06 nội dung; quy 

hoạch, xây dựng, đô thị: 12 nội dung; tài nguyên và môi trường: 18 nội dung; y tế, 

văn hóa, giáo dục, chế độ chính sách: 8 nội dung; và lĩnh vực khác: 16 nội dung) và 

các kiến nghị lĩnh vực y tế, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan giải quyết và trả lời.  

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện 

xây dựng lịch cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, thời 

gian tiếp xúc bắt đầu từ ngày 03/8/2020. 
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5. Hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

 Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 với 19 vụ, 32 

lượt công dân. Trong tháng 7 năm 2020, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã 

tiếp nhận 20 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã chuyển cơ quan có 

thẩm quyền 07 đơn, trả lời 01, hướng dẫn 05, lưu 7 đơn.  

6. Các hoạt động khác 

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh họp định kỳ quý II năm 2020.  

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy về 

thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026.  

- Họp giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban, Văn phòng 

HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 

7/2020.  

- Thường trực và lãnh đạo các Ban viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thăm các gia 

đình chính sách tại thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát theo kế hoạch của UBND tỉnh.  

- Phát hành Bản tin Đại biểu dân cử Quý II/2020.  

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

các cuộc họp, hội nghị, lễ: 

- Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tháng 6 năm 2020; Hội nghị 

trực tuyến phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến 

lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần 

thứ 6 và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhận 

đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 7; 

- Tham dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị giao ban trực tuyến 

công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2020; Hội nghị sơ kết công tác Nội chính, 

cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu 

Tiếng lần thứ V, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; 

- Dự phiên họp UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình 

hình triển khai Kế hoạch Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

tỉnh Bình Dương 05 năm (2015 - 2020).  

- Hội nghị toàn thể UBMTTQVN tỉnh lần thứ 3, khóa IX và sơ kết công tác 

Mặt trận TQVN tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2020; Hội nghị Ban chấp hành 

Hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh lần thứ V, Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020, sơ kết 
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công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2020; Hội nghị kéo dài 

nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2015 - 2023; Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai 

đoạn 2016 - 2020; Phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố Thuận An về 

công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thuận An; Họp mặt kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 -26/7/2020); Lễ kỷ niệm 

60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); Họp 

mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành; Lễ khởi động công trình 

Trung tâm hành chính huyện và thông tuyến đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng; 

khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, khánh thành Trung 

tâm y tế huyện và thông tuyến đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, khai mạc triển 

lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện; khánh thành Trung tâm y tế huyện; 

- Thường trực, lãnh đạo các Ban tham dự kỳ họp (thường lệ giữa năm 2020) của 

HĐND các huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, thị xã Tân Uyên, thành phố 

Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2020 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tăng cường 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sắp xếp, điều chỉnh các phương thức 

tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh của địa phương; tập 

trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Đóng góp một số nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI.  

2. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.  

3. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh 

tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 - thường lệ giữa năm 2020 và tổng hợp, chuyển kiến 

nghị của cử tri đến cơ quan thẩm quyền để giải quyết. 

4. Thường trực HĐND tỉnh ban hành: Kế hoạch tái giám sát về tình hình và kết 

quả thực hiện các công trình trọng điểm; Kế hoạch Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại 

công dân thị xã Dĩ An; Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu 

HĐND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX (2016 - 

2021). 

5. Ban Pháp chế thành lập Đoàn giám sát tình hình tổ chức, kết quả hoạt động và 

việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh. 

6. Ban Văn hóa – Xã hội thành lập Đoàn giám sát tình hình và kết quả thực hiện 

các chính sách xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. 
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7. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân 

định kỳ trên địa bàn ứng cử 4.   

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 8 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 

 

 

                                         
4 Thường trực HĐND tỉnh tạm ngừng tiếp công dân tháng 8/2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19. 


		2020-08-19T15:52:15+0700


		2020-08-20T14:23:40+0700


		2020-08-20T14:24:25+0700


		2020-08-20T14:24:36+0700




