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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Căn cứ Quyết định 04/QĐ-HĐND ngày 01/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2020, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Hoạt động khảo sát, giám sát 

a) Tham gia giám sát của HĐND tỉnh 

Tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, 

pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Thực hiện sự phân công của Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Đoàn giám sát đã chủ trì làm việc 

trực tiếp với UBND 3 huyện, thị, thành phố (thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An 

và huyện Bàu Bàng) và 06 xã, phường, thị trấn (phường Hưng Định, phường An 

Thạnh (thành phố Thuận An); phường Bình Thắng, phường Tân Đông Hiệp (thành 

phố Dĩ An); xã Hưng Hòa, xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng); Các thành viên của 

Ban KTNS tham gia Đoàn giám sát đã tích cực tham gia thực hiện kế hoạch giám 

sát theo nhiệm vụ được Đoàn giám sát phân công, góp phần thực hiện thành công 

đợt giám sát.  

b) Tham mưu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tái giám sát tình hình thực hiện một số 

dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh1. Qua giám sát cho thấy, thực hiện 

các nội dung kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh (sau đợt giám sát năm 2017), 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành2 để tháo gỡ giải quyết các 

                                           
1 Gồm: Dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường; Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn; Trung tâm VHTT 

công nhân lao động tỉnh Bình Dương; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên 

Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh; Khu trung tâm và hạ tầng tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu Đ; Trường quay - Nhà 

bá âm FM Đài PT-TH Bình Dương; dự án Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình PT-TH Trường quay - Nhà Bá âm; 

Bệnh viện chuyên khoa Lao - bệnh phổi và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần. 
2 Công văn số 5394/UBND-KTTH ngày 28/11/2017 về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND 

tỉnh tại các Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06/11/2017 và Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20/10/2017; Chỉ 
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khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tăng cường 

công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định; đôn đốc, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, dự án đầu tư công, trong đó có 

công trình, dự án đầu tư công trọng điểm; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu, đơn 

vị tư vấn thiết kế có sai phạm trong thực hiện các hợp đồng đầu tư thực hiện dự án 

tư công của tỉnh… Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về các quy định 

của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công để kiến nghị Chính phủ, các Bộ 

ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi. Song song đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo 

thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh đối với từng công trình, dự án 

cụ thể. Kết quả, một số công trình được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, 

phát huy tác dụng, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc của địa phương trong 

quá trình phát triển3; đồng thời, công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1500 

giường cũng được tái khởi động và tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện. Bên cạnh 

những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh 05 tồn tại, hạn 

chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công và một số tồn tại, hạn chế 

đối với từng dự án, công trình cụ thể; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh 08 nội dung 

liên quan. 

c) Giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 01 đợt khảo sát và 02 cuộc 

giám sát chuyên đề, cụ thể như sau: 

(1) Tổ chức Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn 

thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết nguyên đán năm 

2020 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã triển khai nghiêm túc, 

kịp thời việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, 

ngành Trung ương về việc thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu giai đoạn 

trước, trong và sau Tết Canh Tý năm 2020; Cơ quan quản lý thị trường các cấp trong 

tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với địa phương thực hiện Kế hoạch 

quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch 

được xây dựng và ban hành kịp thời, triển khai thực hiện tích cực. Bên cạnh đó, Ban 

Kinh tế - Ngân sách đã trao đổi sâu với các đơn vị về tình hình giá thịt heo tăng cao 

và phân tích nguyên nhân, những giải pháp thực hiện nhằm tác động bình ổn giá thịt 

heo trên thị trường. Qua giám sát Ban nhận thấy: tình hình giá thịt heo tăng cao4 đã 

gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân, mặc dù trên thị trường có các 

                                                                                                                                        
thị số 06/CT-UBND ngày 26/01/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2018; Chỉ thị 

số 20/CT-UBND ngày 25/10/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương… 
3 Dự án đường ĐT747a; Công trình Trường quay - Nhà bá âm FM Đài PT-TH Bình Dương; Dự án Đầu tư 

thiết bị sản xuất chương trình PT-TH Trường quay - Nhà Bá âm; Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối 

Đờn; công trình Trung tâm VHTT công nhân lao động tỉnh Bình Dương. 

4 Số lượng heo chăn nuôi trên địa bàn của tỉnh dồi dào nhưng các công ty chăn nuôi đã giảm số 

lượng bán ra cho thị trường của tỉnh và xuất ra ngoài tỉnh từ 4.000 – 5000 con/ngày. Bên cạnh đó, cũng 

qua khảo sát giá thịt heo tăng cao xuất phát từ việc các công ty giảm lượng bán ra và nâng giá bán. 
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mặt hàng thay thế phong phú, giá ổn định. Việc ứng phó với tình hình biến động giá 

thịt heo còn bị động.  Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chỉ ra một số tồn 

tại, hạn chế trong công tác quản lý thị trường và kiến nghị UBND tỉnh, Cục Quản lý 

thị trường 06 nhóm vấn đề nhằm thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới.  

(2) Tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung 

hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh: giám sát thực tế tại thành phố Dĩ An, 

thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên; làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh 

đạo các sở, ban, ngành và địa phương về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung 

hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy: Trong thời 

gian qua 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, trong đó, các công trình quan 

trọng như: Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT744, ĐT746, ĐT.747b, đường Thủ Biên - Đất 

Cuốc, đường Mười Muộn - Tân Thành… 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. Về đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật 

giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Các đồ án chung 

xây dựng đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh có tổng cộng 370 công trình, dự án hạ tầng giao thông. Đến nay có 91 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 

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 những kết 

quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng chỉ ra 06 vấn đề còn tồn tại, hạn chế 

trong việc triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao 

thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh 05 nhóm vấn đề cần quan 

tâm xử lý trong thời gian tới. 

(3) Tổ chức giám sát chuyên đề 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 Bình Dương. 

Ngoài ra. Ban tiến hành giám sát việc UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị 

quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2020 và các kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa IX và giám sát các 

nghị quyết của HĐND cấp huyện thông qua kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và 

trong năm 2020.   

2. Hoạt động thẩm tra  

a) Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và theo phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban thực hiện thẩm tra báo cáo về tình hình phát 
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triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; 

báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020; 26 dự thảo Nghị quyết (Trong đó có 10 dự thảo Nghị 

quyết quy phạm pháp luật và 16 dự thảo Nghị quyết cá biệt) và xem xét cho ý kiến 

đối với 01 nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 (bất thường), kỳ họp thứ 

15 (thường lệ giữa năm 2020) và kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND 

tỉnh khóa IX, cụ thể như sau:   

(1) Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; 

(2) Điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

(3) 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; 

(4) 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;  

(5) Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

31/7/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; 

(6) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh về Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(7) Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương; 

(8) 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); 

(9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng – Quy mô 100 giường bệnh; 

(10) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

(11) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 4). 

(12)  Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3). 

(13) Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

(14) Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 

(15) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân 

sách địa phương năm 2021. 

(16) Về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

(17) Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

(18) Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng 

nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tỉnh Bình Dương. 

https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2014/Nghi%20quyet%20ban%20hanh/NQ05-dieu%20chinh%20NQ%2044-HDND-20.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2014/Nghi%20quyet%20ban%20hanh/NQ05-dieu%20chinh%20NQ%2044-HDND-20.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2012/NQ%20Ban%20hanh/NQ44.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2012/NQ%20Ban%20hanh/NQ41.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2012/NQ%20Ban%20hanh/NQ41.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2012/NQ%20Ban%20hanh/NQ50.PDF
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2012/NQ%20Ban%20hanh/NQ50.PDF
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(19) Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di 

dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. 

 (20) Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021 - 2025. 

(21) Bãi bỏ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HD9ND ngày 12/8/2016 của HĐND 

tỉnh về việc quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã 

Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

(22) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

(23) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(24) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

(25) Chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến 

sông Đồng Nai; 

(26) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Chiêu 

Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An). 

b) Thẩm tra các nội dung được phân công thuộc thẩm quyền của Thường trực 

HĐND tỉnh 

Trong năm 2020, Ban đã xây dựng báo cáo thẩm tra các nội dung, Tờ trình 

của UBND tỉnh để phục vụ các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. 

Gồm 19 nội dung sau:   

(1) Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh;  

(2) Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa 

phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

(3) Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi 

và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh;   

(4) Đề nghị xây dựng Nghị quyết về 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;  

(5) bổ sung từ số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 cho 

ngân sách thành phố Dĩ An; 

(6) Cho ý kiến đối với 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; 
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(7) Cho ý kiến đối với 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; 

(8) Về 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.  

(9) Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

(10) Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim 

yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

(11) Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021 – 2025;  

(12) Quy định phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương;  

(13) Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch 

bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

(14) Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

(15)Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

(16) Đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND9 

ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá 

hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương; 

(17) Việc cắt giảm và tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 

2020 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; 

 (18) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô 

tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bình Dương; 

(19) 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.  

Bên cạnh đó, thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban 

Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực 

hiện thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, thứ 15 

- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Để có cơ sở thực hiện thẩm tra việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, thứ Mười - HĐND tỉnh khóa IX, 

Ban Kinh tế - Ngân sách đã kết hợp Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế tiến 
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hành khảo sát kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri thực tế tại thành phố 

Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng... 

3. Công tác khác 

- Tổ chức phiên họp Ban đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Đại 

hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và tham gia 

phát biểu góp ý tại Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh lần thứ hai để đóng góp văn kiện 

Đại hội Đảng. 

- Tham dự Phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện 

chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại 

phiên họp thứ 40 của Thường trực HĐND tỉnh.  

- Tham dự tiếp xúc cử tri ngành Y tế tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.  

- Lãnh đạo Ban và các thành viên thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường 

lệ cuối năm 2019, tiếp công dân định kỳ theo địa bàn ứng cử. 

- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách tham dự và đóng góp ý kiến tại 

các hội nghị, cuộc họp do Trung ương, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, 

ngành tổ chức.  

- Tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân giữa 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

huyện lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thị xã Tân Uyên.  

- Lãnh đạo Ban và các thành viên Ban thực hiện tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ 

họp thứ Mười và trước kỳ họp thứ 15; tiếp công dân định kỳ theo địa bàn ứng cử. 

- Tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm năm 2020 về Về nâng 

cao chất lượng ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp tại các tỉnh, 

thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình 

4. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong năm 2020 với sự quan tâm của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh, sự tích cực của các thành viên Ban và sự cộng tác, phối hợp của các đơn vị 

có liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện hoàn thành chương trình đề ra. 

Trong đó, Ban đã tập trung cao để thực hiện thẩm tra các nội dung được thường trực 

phân công và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đợt tái giám sát tình hình 

thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ được 

Ban tổ chức thực hiện với phương thức phù hợp, thời gian hợp lý, đảm bảo tiến độ, 

chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ban đã tích cực tham mưu Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách phát sinh giữa hai kỳ họp. Lãnh đạo Ban tham gia các hội nghị 

do tỉnh tổ chức và các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành; đồng thời 

tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, nắm bắt thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động 

giám sát, thẩm tra của Ban.   

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và sự đổi mới trong phương thức 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách, trên cơ sở chương trình hoạt động, 

giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và diễn biến tình hình kinh tế - xã 
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hội trên địa bàn tỉnh, kết hợp với việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Kinh 

tế - Ngân sách xây dựng chương trình hoạt động năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai và kết quả thực hiện các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, khoa học - 

công nghệ, tài nguyên và môi trường và việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà 

nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân 

sách; giám sát việc ban hành nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách của 

HĐND cấp huyện, đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động 

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.  

- Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và 

kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết nguyên đán năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh 

- Xây dựng Chương trình giám sát năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh. 

Ngoài ra, Ban tham gia Đoàn giám sát của các Ủy ban thuộc Quốc hội, 

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh và thực hiện các cuộc giám sát 

khác theo chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND tỉnh hoặc theo ý kiến, kiến 

nghị bức xúc của cử tri.  

2. Công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết 

- Thực hiện thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết liên quan lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách do UBND tỉnh trình trong năm 2021 theo phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

- Thẩm tra các nội dung trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách do UBND tỉnh 

trình thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp để tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

3. Công tác khác 

- Tổng kết hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

- Xây dựng Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh. 

- Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương 

và thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài 

nguyên và môi trường; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban thông qua kết 

quả khảo sát, giám sát và báo cáo thẩm tra để đề xuất các biện pháp, đôn đốc UBND 

tỉnh và các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả. 

- Lãnh đạo Ban thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ 

quan chức năng để tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp 

thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo và thành viên 



9 
 

Ban thực hiện lịch tiếp xúc cử tri và tiếp công dân tại địa bàn ứng cử theo quy định. 

- Tham gia các hội nghị, hội thảo và góp ý các dự thảo luật do các Ủy ban của 

Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (khi có yêu cầu); tham gia đầy đủ 

cuộc họp của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức và triệu tập, các cuộc họp 

khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.  

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐNĐ 

tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ban Kinh tế - Ngân sách báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.  
 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên của TT HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP, Phòng TH (3); 

- Lưu: VT, Phương. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
Nguyễn Tầm Dương  
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