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Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh tháng 11
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2020
1. Văn bản chỉ đạo điều hành
a) Văn bản đến
- Công văn số 8073/NHNN-PC ngày 06/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, số 11264/BGTVT-PC ngày 09/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải, số
14033/BTC-PC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v thực hiện tự kiểm tra và gửi
danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ, ngành.
- Công văn số 6231/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ ngày 26/11/2020 v/v xin ý kiến
góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của thủ tướng
Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
b) Văn bản phát hành
Trong tháng (từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020), các cơ quan của Hội
đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 94 văn bản. Trong đó, gồm 01 nghị quyết, 11 quyết
định, 05 tờ trình, 03 kế hoạch, 23 báo cáo, 05 thông báo và 46 văn bản các loại.
2. Công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
- Thường trực HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình kỳ họp, các chính sách, nhóm vấn đề chất vấn
tại kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020). Thông báo triệu tập kỳ họp trước 20 ngày
khai mạc theo luật định. Dự làm việc giữa Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn
ĐBQH tỉnh thông qua Đề án hợp nhất 02 Văn phòng trình kỳ họp thứ 17.
- Qua rà soát dự kiến Chương trình kỳ họp, tiến độ chuẩn bị nội dung, trên cơ sở
xem xét tờ trình của UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh thống
nhất bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX các nội dung, gồm:
(1) Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; (2)
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông
Đồng Nai; (3) Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; (4) Tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NĐ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 và chính
sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo; (5) Công tác nhân sự. Đồng thời, đưa ra
khỏi chương trình 01 nội dung về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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- Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND,
các cơ quan của HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, kịp thời 26 báo cáo, 01 thông báo, 07 báo
cáo thẩm tra, 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết và và 01 nội dung xin ý kiến, đảm bảo tiến
độ tài liệu phục vụ kỳ họp và gửi đến đại biểu khai thác qua hộp thư công vụ, Trang thông
tin điện tử tổng hợp của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Ứng dụng điều hành
của HĐND tỉnh.
- Các Ban họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, đề xuất nhóm vấn đề chất vấn
và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ thứ 17.
- Các Tổ đại biểu họp Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung, chương
trình trình kỳ họp.
- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí về các nội
dung, hoạt động tuyên truyền trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình Tiêu điểm tuyên truyền
nội dung, chương trình của kỳ họp.
3. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên định kỳ lần thứ 44. Trên cơ sở báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về
hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung trong tiêu chuẩn, định mức của cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương theo đề nghị của
UBND tỉnh.
4. Hoạt động giám sát
a) Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử
tri gửi đến kỳ họp thứ 15. Kết quả, đối với 161 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến
trước và sau kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh, các ngành, địa phương đã giải quyết xong
131/161 kiến nghị, đạt 81,4%; tỷ lệ này tuy thấp hơn tỷ lệ giải quyết xong của kỳ họp
thứ 12 (90,2%) nhưng là khá tốt trong tình hình tỉnh phải thực hiện mục tiêu kép: vừa
phòng chống dịch Covid -19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đối với 40 nội dung kiến
nghị còn tồn đọng (từ Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của kỳ họp thứ 3
đến các kỳ họp thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 8, thứ 10 và thứ 12) được UBND tỉnh xác định
giải quyết trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đã giải quyết xong 32/40 kiến
nghị1, đạt 80%. Như vậy, tổng số kiến nghị của cử tri đã được các ngành chức năng,
địa phương giải quyết xong là 163/201 kiến nghị, đạt 81,1%.
Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
và tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong giải quyết các kiến nghị của cử tri thời
gian qua; lưu ý một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục; đồng
thời, kiến nghị UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban và Tổ
đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải
Cụ thể: Đã giải quyết xong 01/01 kiến nghị tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ; 03/03 kiến nghị của kỳ
họp thứ 4; 05/06 kiến nghị của kỳ họp thứ 5; 02/04 kiến nghị của kỳ họp thứ 7; 04/05 kiến nghị của kỳ họp
thứ 8; 10/14 kiến nghị của kỳ họp thứ 10 và 07/07 kiến nghị của kỳ họp thứ 12.
1

3

quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn
tỉnh trong thời gian tới.
b) Giám sát của các Ban HĐND tỉnh
* Ban Kinh tế - Ngân sách: Chủ trì phối hợp với các Ban Văn hóa - Xã hội, Ban
Pháp chế khảo sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 –
HĐND tỉnh khóa IX; làm việc với UBND thị xã Bến Cát, thành phố Thuận An và thành
phố Thủ Dầu Một. Đồng thời, tổng hợp kết quả giám sát thực tế về thực hiện quy định
của pháp luật trong việc lập và tổ chức thực hiện danh mục công trình, dự án thuộc
diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của UBND cấp huyện trên địa
bàn tỉnh.
* Ban Pháp chế tổ chức giám sát về 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.
Theo đó, Đoàn giám sát đã khảo sát tại một số phường trên địa bàn các huyện Bắc Tân
Uyên, Dầu Tiếng và thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một; đồng thời, làm việc với Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
5. Hoạt động tiếp xúc cử tri
Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-HĐND ngày 14/10/2020 về tiếp xúc cử tri trước
và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND
tỉnh đã 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,
HĐND huyện, thị xã, thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm từ
ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020, tại 79 điểm tiếp xúc, với 7.060 lượt cử tri tham
dự, có 491 lượt ý kiến cử tri đã phát biểu. Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương
được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid -19.
Qua tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ
17, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh 88 ý kiến, kiến nghị để xem xét,
chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết, trả lời (Bao gồm: lĩnh vực giao thông: 46;
nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch: 02; quy hoạch, xây dựng, đô thị: 04; tài nguyên, môi
trường: 14; y tế, văn hóa, giáo dục, chế độ chính sách: 17 và nội dung khác: 05). Ngoài
ra, chuyển 01 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của Tỉnh Đoàn.
6. Hoạt động tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 với 18 lượt công
dân, 12 vụ, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường thuộc một số
các dự án trên địa bàn tỉnh; yêu cầu được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, hỗ trợ nhà ở, xin mua nhà sở hữu nhà nước; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu
nại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Trong tháng 11/2020, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế đã tiếp nhận 18 đơn,
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đó, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 08 đơn,
hướng dẫn 01 đơn, trả lời 01 đơn, lưu 08 đơn.
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7. Các hoạt động khác
- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực HĐND thành phố Dĩ An, tổ chức
Hội nghị Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại trực tiếp với công dân thành phố Dĩ An. Kết
quả có 17 ý kiến của của người dân và doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về những khó
khăn, vướng mắc liên quan công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và
thành phố Dĩ An nói riêng, đồng thời kiến nghị yêu cầu tháo gỡ2. Tất cả các vấn đề
người dân và doanh nghiệp nêu ra tại Hội nghị đã được Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Tư
pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch HĐND
thành phố Dĩ An trả lời trực tiếp cơ bản đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị. Sau Hội
nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận gửi đến các cơ quan, đơn
vị liên quan biết và thực hiện.
- Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021; nghe Ban Biên tập Website, lãnh đạo Văn phòng báo cáo về hoạt
động của Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ứng dụng
điều hành hoạt động của HĐND và việc hợp tác truyền thông hoạt động HĐND.
- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh
đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động tháng
10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020; duy trì hội ý Thường trực HĐND tỉnh.
- Thường trực và lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng tiếp và làm việc Đoàn
công tác HĐND tỉnh Điện Biên; tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa
bàn ứng cử.
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh
tham dự các cuộc họp, hội nghị, lễ:
- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì nghe và cho ý kiến dự thảo Chương rình đột phá về
“Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên”; dự công bố Quyết định
về công tác cán bộ của Huyện ủy Phú Giáo; tiếp và làm việc với Đoàn công tác của
Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.
- Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 24, 25 (trực tuyến) thông qua các nội dung
trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020;
dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Tạo cảnh quan,
chống ùn tắc giao thông trên tuyến Mỹ Phước – Tan Vạn, ĐT 746, ĐT 743... và việc
cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13.
- Hội thảo khoa học Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc”; Hội nghị “Tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa
Cụ thể như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; việc triển khai
thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; việc đơn giản hóa thủ tục hành
chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nhất là đối với thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; công tác
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu cải cách
hành chính, tại Bộ phận một cửa; việc khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo…
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phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu HĐND” do Ủy ban Tài
chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức; Hội nghị tổng kết các chương trình hành động
vì trẻ em giai đoạn 2013 – 2020 và các Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016 –
2020;
- Tham gia cùng Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương, gặp gỡ lãnh
đạo Chính phủ; Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh
(25/11/1945 – 25/11/2020); Dự Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương nhiệm
kỳ III (2020 – 2025); Đại hội hội người mù tỉnh Bình Dương lần III, 2020 – 2025; Lễ
phát động và nói chuyện chuyên đề nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực cơ sở giói tỉnh Bình Dương; Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống
Trường Đại học Kinh tế - Luật; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; Lễ ra mắt Đại đội dân quân thường trực tỉnh; Lễ Khai mạc Liên hoan
ẩm thực Bình Dương lần thứ III – năm 2020; Lễ tuyên dương và trao danh hiệu “Học
sinh 3 tốt”, danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2019 – 2020.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2020
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tăng
cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
- Tiếp tục công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối
năm 2020) – HĐND tỉnh khóa IX: Tổng hợp các ý kiến đóng góp của Tổ đại biểu đối
với nội dung, chương trình kỳ họp; tổng hợp, chuyển UBND tỉnh các phiếu chất vấn
của đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục tuyên truyền nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17
(diễn ra trong 03 ngày 8-10/12/2020). Hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết thông qua
kỳ họp thứ 17. Triển khai kết luận chất vấn của Chủ tịch HĐND tỉnh.
- Ban hành lịch tiếp xúc cử tri, Đề cương tiếp xúc cử tri; phối hợp với Ban Thường
trực UBMTTQVN và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại
biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17.
- Thường trực HĐND tỉnh họp phiên lần thứ 45 xem xét, cho ý kiến đối với các
nội dung do UBND tỉnh trình: (1) Đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định mức thu,
quản lý, sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây
lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (2) Quy định hệ số điều
chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (3) Quy định bảng
giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh. Tổ
chức kiểm điểm tập thể, cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020. Ban hành Chương
trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021.
- Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân;
ban hành lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh và
đại biểu HĐND tỉnh.
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- Công bố hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH – HĐND
tỉnh và Ứng dụng điều hành hoạt động của HĐND tỉnh. Triển khai Kế hoạch tổng kết
nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh.
2. Hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh
- Chuẩn bị các nội dung tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xây
dựng Chương trình giám sát năm 2021.
- Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành báo cáo kết quả giám sát về thực hiện quy
định của pháp luật trong việc lập và tổ chức thực hiện danh mục công trình, dự án thuộc
diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của UBND cấp huyện trên địa
bàn tỉnh.
- Ban Văn hóa – Xã hội ban hành báo cáo kết quả giám sát về tình hình và kết quả
thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao
trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020.
- Ban Pháp chế ban hành báo cáo kết quả giám sát về 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.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ
tháng 12 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.
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