
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

ĐOÀN GIÁM SÁT 

Số: 04/TB-ĐGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc tại cấp huyện, cấp xã của Đoàn giám sát HĐND tỉnh 

về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng  

bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

 

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình 

và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. 

Trên cơ sở Thông báo số 08/TB-ĐGS ngày 11/10/2021, Đoàn giám sát chia 

thành 03 Tổ công tác, tổ chức làm việc trực tiếp với UBND 09 huyện, thị xã, thành 

phố và UBND 18 xã, phường, thị trấn.  

I. THÀNH PHẦN CÁC TỔ CÔNG TÁC 

(Phụ lục kèm theo). 

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC VÀ THƯ KÝ 

1. Nhiệm vụ các Tổ công tác  

- Nghiên cứu các báo cáo, tài liệu liên quan và tổ chức giám sát trực tiếp đối với 

09 đơn vị cấp huyện và 18 đơn vị cấp xã theo các nội dung của Đề cương báo cáo 

(theo Thông báo số 08/TB-ĐGS ngày 11/10/2021 và Thông báo số 11/TB-ĐGS 

ngày 21/10/2021). Cụ thể như sau:  

+ Tổ công tác số 01: làm việc trực tiếp với UBND thành phố Thuận An, thị xã 

Bến Cát, huyện Bàu Bàng và 02 đơn vị cấp xã của từng huyện, thị xã, thành phố1. 

+ Tổ công tác số 02: làm việc trực tiếp với UBND thành phố Dĩ An, huyện 

Phú Giáo, Dầu Tiếng và 02 đơn vị cấp xã của từng huyện, thành phố2. 

+ Tổ công tác số 03: làm việc trực tiếp với UBND thành phố Thủ Dầu Một, 

thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, và 02 đơn vị cấp xã của từng  huyện, thị 

xã, thành phố3. 

- Cuối đợt giám sát (sau 07 ngày làm việc), Tổ trưởng các Tổ công tác gửi báo cáo 

kết quả giám sát của Tổ công tác về Trưởng đoàn giám sát. 

2. Nhiệm vụ của các Thư ký 

                                           
1. Phường: An Phú, Bình Chuẩn, Mỹ Phước, Hòa Lợi; thị trấn Lai Uyên; xã Trừ Văn Thố. 

2. Phường: Dĩ An, Tân Đông Hiệp; thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình; thị trấn Dầu Tiếng; xã Minh Tân. 

3. Phường: Phú Mỹ, Phú Hòa, Hội Nghĩa, Tân Hiệp; thị trấn Tân Thành; xã Tân Định. 
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- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát của Tổ công tác theo đơn 

vị, địa bàn phân công; 

- Tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ các buổi làm việc trực tiếp; ghi nhận, 

tổng hợp kết quả làm việc trực tiếp của Tổ công tác; cung cấp thông tin, tuyên truyền 

về hoạt động giám sát của Tổ công tác; 

- Ghi biên bản, tổng hợp kết quả buổi làm việc trực tiếp của Tổ công tác; 

- Chịu sự chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

tham mưu, phục vụ cho Tổ công tác cũng như các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của 

Tổ trưởng Tổ công tác; 

- Cuối đợt giám sát (sau 05 ngày làm việc), Thư ký dự thảo báo cáo kết quả giám 

sát gửi về Tổ trưởng Tổ công tác. 

III. LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC 

1. Thời gian, địa điểm làm việc 

Thời gian Đơn vị chịu sự giám sát Tổ công tác 

 

 

 

Ngày 

15/3/2022 

(Thứ Ba) 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND phường Bình Chuẩn Tổ công tác số 01 

- UBND phường Dĩ An Tổ công tác số 02 

- UBND phường Phú Mỹ Tổ công tác số 03 

 

Chiều: 13 giờ 30 

- UBND phường An Phú Tổ công tác số 01 

- UBND phường Tân Đông Hiệp Tổ công tác số 02 

- UBND phường Phú Hòa Tổ công tác số 03 

Ngày 

16/3/2022 

(Thứ Tư) 

 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND thành phố Thuận An Tổ công tác số 01 

- UBND thành phố Dĩ An Tổ công tác số 02 

- UBND thành phố Thủ Dầu Một Tổ công tác số 03 

 

 

 

Ngày 

28/3/2022 

(Thứ Hai) 

 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND phường Mỹ Phước Tổ công tác số 01 

- UBND thị trấn Phước Vĩnh Tổ công tác số 02 

- UBND phường Hội Nghĩa Tổ công tác số 03 

 

 

Chiều: 13 giờ 30 

- UBND phường Hòa Lợi Tổ công tác số 01 

- UBND xã An Bình Tổ công tác số 02 

- UBND phường Tân Hiệp Tổ công tác số 03 
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Ngày 

29/3/2022 

(Thứ Ba) 

 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND thị xã Bến Cát Tổ công tác số 01 

- UBND huyện Phú Giáo Tổ công tác số 02 

- UBND thị xã Tân Uyên Tổ công tác số 03 

 

 

 

Ngày 

05/4/2022 

(Thứ Ba) 

 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND thị trấn Lai Uyên Tổ công tác số 01 

- UBND thị trấn Dầu Tiếng Tổ công tác số 02 

- UBND thị trấn Tân Thành Tổ công tác số 03 

 

 

Chiều: 13 giờ 30 

- UBND xã Trừ Văn Thố Tổ công tác số 01 

- UBND xã Minh Tân Tổ công tác số 02 

- UBND xã Tân Định Tổ công tác số 03 

Ngày 

06/4/2022 

(Thứ Tư) 

 

 

Sáng: 08 giờ 00 

- UBND huyện Bàu Bàng Tổ công tác số 01 

- UBND huyện Dầu Tiếng Tổ công tác số 02 

- UBND huyện Bắc Tân Uyên Tổ công tác số 03 

2. Thành phần tham dự buổi làm việc  

2.1. Đối với buổi làm việc tại cấp xã 

Đại diện lãnh đạo HĐND - UBND cấp huyện; lãnh đạo Đảng ủy (Bí thư hoặc 

Phó Bí thư), các thành viên Thường trực HĐND - UBND (Chủ tịch hoặc Phó Chủ 

tịch được ủy quyền), đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã; công chức 

cấp xã có liên quan lĩnh vực phụ trách; Trưởng (hoặc phó) khu, ấp.  

2.1. Đối với buổi làm việc tại cấp huyện 

Các thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND (Chủ tịch hoặc Phó Chủ 

tịch được ủy quyền); đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn lao động; Chi Cục Thuế; Phòng giao dịch Ngân hàng 

chính sách xã hội; các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; Văn phòng HĐND - UBND; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. 

3. Nội dung làm việc 

Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn cấp huyện, cấp xã theo các nội dung của Đề cương đã gửi 

(theo Thông báo số 08/TB-ĐGS ngày 11/10/2021 của Đoàn giám sát). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với thành viên các Tổ công tác 

- Các đại biểu HĐND tỉnh là thành viên Tổ công tác sắp xếp thời gian tham gia 

đầy đủ các buổi làm việc theo lịch đã phân công. Tập trung nghiên cứu các báo cáo 
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của các đơn vị chịu sự giám sát, các tài liệu liên quan, chuẩn bị ý kiến phát biểu phản 

biện hoặc đề nghị các địa phương giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm.  

- Đối với các cơ quan, đơn vị được mời tham gia các Tổ công tác, đề nghị  lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ (là lãnh đạo cơ quan hoặc ủy quyền cán bộ có 

thẩm quyền phụ trách chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực giám sát) tham dự xuyên suốt 

quá trình các Tổ công tác làm việc với cấp huyện, cấp xã và tham gia phát biểu ý kiến 

đối với vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình.  

2. Đối với các địa phương chịu sự giám sát 

Bố trí và mời thành phần tham gia các buổi làm việc theo yêu cầu của các Tổ công 

tác; đồng thời, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo có liên quan phục vụ các Tổ công tác khi 

Đoàn đến làm việc. 

Riêng đối với UBND cấp xã, Đoàn giám sát đề nghị sắp xếp, bố trí dẫn Đoàn đi 

khảo sát thực tế đối với một số đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn. 

3. Đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các 

điều kiện về hậu cần phục vụ các Tổ công tác theo lịch đề ra. 

Lưu ý: Các đại biểu là thành viên các Tổ công tác và khách mời là các cơ quan, 

đơn vị có nhu cầu đi cùng xe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh, đề nghị đăng ký với Thư ký các Tổ công tác và có mặt tại Tòa nhà Becamex 

Tower lúc 6 giờ 00 (đối với các ngày đi huyện) và 6 giờ 30 phút (đối với các ngày 

đi thị xã, thành phố). Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị các đại biểu và khách mời 

liên hệ các chuyên viên là Thư ký các Tổ công tác, cụ thể: 

- Tổ công tác số 01: Ông Đỗ Thành Phương - Phó Phòng Dân Nguyện và 

Truyền Thông - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (0909.844.843). 

- Tổ công tác số 02: Ông Lê Đặng Ly - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng 

nhân dân -  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (0981. 101.718). 

- Tổ công tác số 03: Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên Phòng Công tác Hội 

đồng nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (0903.515.995). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các đại biểu tham gia Đoàn 

giám sát phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đoàn giám sát thông báo đến các thành viên Đoàn giám sát và cơ quan, đơn vị 

chịu sự giám sát biết và thực hiện. 

Thông báo này thay Giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; 

- Báo, Đài PTTH, Website tỉnh BD; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng; 

- Lưu: VT, Ly (10). 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

Phạm Văn Chánh 



 

 

Phụ lục 

THÀNH PHẦN CÁC TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND TỈNH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 04/TB-ĐGS ngày 04 tháng 3 năm 2022 

của Đoàn giám sát HĐND tỉnh) 

 

1. Tổ công tác số 01 

a) Thành phần 

(1) Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng 

Đoàn giám sát - Tổ trưởng. 

(2) Ông Lê Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;  

(3) Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

(4) Ông Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

(5) Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên; 

(6) Bà Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

(7) Ông Quách Trung Nguyên - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh; 

(8) Ông Trần Thành Trọng -  Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh, Chủ 

tịch Hiệp hội cơ điện tỉnh. 

Thành phần mời dự: đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại 

diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao 

động tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Công thương; Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, 

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương; Báo Bình Dương; Đài 

PT-TH Bình Dương. 

b) Thư ký 

(1) Bà Trịnh Thị Trang - Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân - 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

(2) Ông Đỗ Thành Phương - Phó Phòng Dân Nguyện và Truyền Thông - Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2. Tổ công tác số 02 

a) Thành phần 

(1) Ông Trịnh Đức Tài - Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát - Tổ trưởng; 

(2) Ông Đậu Đức Cường - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

(3) Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

(4) Ông Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một; 
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(5) Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh; 

(6) Bà Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; 

(7) Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương; 

(8) Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương. 

Thành phần mời dự: đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại 

diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao 

động tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Công thương; Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, 

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương; Báo Bình Dương; Đài 

PT-TH Bình Dương. 

b) Thư ký 

(1) Bà Phạm Thị Thùy Trang - Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

(2) Ông Lê Đặng Ly - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân - 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

3. Tổ công tác số 03 

a) Thành phần 

(1) Bà Trần Thị Minh Hạnh - Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng 

Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng Đoàn giám sát - Tổ trưởng;  

(2) Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

(3) Ông Bùi Minh Trí - Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

(4) Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; 

(5) Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

(6) Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

(7) Ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Kiến 

trúc sư tỉnh; 

(8) Bà Đoàn Ngọc Như Tâm - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh. 

Thành phần mời dự: đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại 

diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao 

động tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Công thương; Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, 
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Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương; Báo Bình Dương; Đài 

PT-TH Bình Dương. 

b) Thư ký 

(1) Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân - 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

(2) Bà Nguyễn Thị Hoa Cúc - Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân 

dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
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