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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2020
và chương trình hoạt động từ nay đến hết nhiệm kỳ
2016 - 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá
IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình
Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐNĐ ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 26/12/2019 của Ban Pháp chế
HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Trên cơ sở thống nhất của các thành viên, Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng
nhân dân tỉnh kết quả hoạt năm 2020 và chương trình hoạt động từ nay đến hết
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Công tác khảo sát, giám sát
- Trong công tác giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh: tham gia Đoàn giám
sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Trong công tác giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh: lãnh
đạo Ban Pháp chế tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình
hình và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tái giám sát tình hình triển
khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Trong công tác giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế:
+ 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 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đã tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh, UBND và Công an cấp huyện (thành
phố Thủ Dầu Một, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng).
+ Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị
an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ban đã tổ chức khảo sát thực tế một số
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xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (phường Chánh Mỹ, Phú
Tân), thành phố Dĩ An (phường Dĩ An, Tân Bình, An Bình), huyện Bắc Tân Uyên
(xã Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ), huyện Dầu Tiếng (thị trấn Dầu Tiếng, xã
Thanh An). Sau đó đã tiến hành làm việc trực tiếp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
Trong năm 2020, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban
Pháp chế tiếp nhận 221 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả xử lý đã
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 62 đơn, hướng dẫn 29 đơn, trả lời
16, lưu 114 đơn. Công tác theo dõi, cập nhật tình hình giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND
tỉnh có ý kiến chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh.
Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh một số nội dung
liên quan đến công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo. Cụ thể như sau:
- Xây dựng lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 và 6 tháng cuối năm 2020
của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;
- Xử lý, theo dõi kết quả giải quyết đối với các đơn thư gửi đến Thường trực
HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Xây dựng Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh
chuyển đến định kỳ 6 tháng một lần;
- Làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một về vụ
việc của ông Huỳnh Văn Mai;
- Lãnh đạo Ban Pháp chế thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công
dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định.
Đặc biệt, trong năm 2020, Ban Pháp chế đã tham mưu Thường trực HĐND
tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp
Công dân tỉnh;
3. Công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp HĐND
- Tham mưu, xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến công
tác nhân sự;
- Thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020;
- Thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh về thực thi pháp luật năm 2020.
- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết:
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+ Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013 của HĐND 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;
+ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với những
người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy
tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
+ Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 1; mức phụ cấp đối với ấp đội trưởng, khu đội
trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên
địa bàn tỉnh Bình Dương;
+ Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt
động của Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025 và
những năm tiếp theo;
+ Dự thảo Nghị quyết tán thành Đề án thành lập thị trấn Tân Bình thuộc
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
+ Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập khu phố 1 và khu phố 2 để thành lập
khu phố 1 thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên;
+ Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung 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;
+ Dự thảo Nghị quyết về 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 đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc
thù của tỉnh Bình Dương năm 2021.
4. Công tác khác
- Tham gia Đoàn giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công
tác tạm giữ, tạm giam, chấp hành án hình sự tại tỉnh Bình Dương;
- Tham gia Đoàn giám sát của của Tỉnh ủy về việc giám sát Ban Thường
vụ và cá nhân đồng chí Bí thư các Đảng bộ thành phố Dĩ An, huyện Bắc Tân
Uyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy định số 11QĐi/TW;
- Tham gia hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp về kết quả thực hiện chính
sách pháp luật về an sinh xã hội;
- Tham gia Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh góp ý đối với các văn kiện Đại hội XII
của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ
họp thứ 15, tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế trước kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh
khóa IX;
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- Xây dựng báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ
họp thứ 12, 15 thuộc lĩnh vực pháp chế;
- Tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch HĐD tỉnh với
công dân thành phố Dĩ An;
- Tham dự các phiên họp UBND tỉnh, tham gia ý kiến đối với các nội dung
có liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật tại địa phương;
- Thường xuyên báo cáo kịp thời những hoạt động của Ban và đề xuất những
vấn đề vướng mắc phát sinh để Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết;
- Tham mưu các nội dung khác theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.
Nhìn chung, trong năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt
chương trình công tác đã đề ra. Hoạt động giám sát của Ban đảm bảo đúng tiến
độ, có hiệu quả, quá trình xem xét, lựa chọn nội dung để tiến hành giám sát được
cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; qua
giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế của các đơn vị chịu sự giám
sát và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của bộ máy chính quyền địa phương. Công tác thẩm tra được thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ luật định, nội dung thẩm tra có tính phản biện và đóng góp nhiều
ý kiến có chất lượng, giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin, căn cứ trong thực hiện
chức năng quyết định. Công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công
dân được thực hiện nghiêm túc và đúng luật định. Thành viên Ban chủ động, tích
cực trong các hoạt động chung của Ban, góp phần hoàn thành tốt chương trình đã
đề ra.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ
2016 - 2021
- Xây dựng báo cáo hoạt động Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Tham gia chuẩn bị các nội dung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
của HĐND tỉnh;
- Tham gia, tham mưu các hoạt động triển khai thực hiện công tác bầu cử
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động
từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
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