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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,  

Thường trực HĐND tỉnh năm 2021 

 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 

và thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 về chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 13/QĐ-HĐND ngày 25/12/2020 về chương trình giám sát năm 2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh và phân công thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian 

đề ra. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của 

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2021 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP 

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp 

Tại 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2021, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo công 

tác 06 tháng, cả năm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, xem xét 

báo cáo của UBND tỉnh: về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về 

công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và kiến nghị của cử tri. Các báo cáo được Thường trực HĐND giao cho các Ban 

HĐND tỉnh thẩm tra trình kỳ họp, làm cơ sở để đại biểu xem xét, đánh giá trước khi 

quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

2. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn  

a) Tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn: 

Tại kỳ họp thứ ba (thường lệ cuối năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 

chất vấn đối với 03 vị Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Công thương về 03 nhóm vấn đề: Hiệu quả quản lý nhà nước về nhà ở 

cho công nhân và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; công tác bảo đảm an 

toàn phòng chống dịch, chất lượng dạy và học trong tình hình mới; việc bảo đảm 

các điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất kinh doanh trong tình 

hình mới. Có 08 lượt đại biểu đăng ký chất vấn trực tiếp tại hội trường với 10 câu hỏi 

và 02 phiếu chất vấn trả lời bằng văn bản của 02 đại biểu. Tại phiên chất vấn, sau 

phần trả lời của các vị Giám đốc Sở, có thêm 04 lượt đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi chất 

vấn, tranh luận và có 01 đại biểu chất vấn 01 nội dung có liên quan, Chủ tọa kỳ họp 

mời Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời đối với nội dung thuộc chức 

năng, nhiệm vụ đơn vị mình. 
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Qua nội dung chất vấn cho thấy sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đại 

biểu trước cử tri, mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trên cơ sở bám sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri và nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu kỳ họp, thông qua cách đặt 

vấn đề rõ ý, đúng trọng tâm, đại biểu đã chuyển tải những vấn đề có tính thời sự, sát 

thực tiễn thành những nội dung chất vấn có liên quan thiết thực đến đời sống của 

nhân dân.  

Kết quả tại phiên chất vấn, các Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở, ngành đã 

trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và 

xác định các giải pháp khắc phục, đã nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND 

tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có bài phát biểu giải trình, làm rõ thêm 

các vấn đề có liên quan. Phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ mới (2021 - 2026) 

đã được tổ chức một cách khoa học, đổi mới, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông 

đảo cử tri tỉnh nhà. 

b) Giám sát kết quả thực hiện lời hứa và kết luận tại phiên chất vấn của kỳ họp trước: 

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - 

Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng đã có báo cáo 

kết quả thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 17 (thường 

lệ cuối năm 2020) về  03 nhóm vấn đề1. Các báo cáo trên được Thường trực HĐND 

tỉnh gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát trước khi các kỳ họp thường lệ 

trong năm diễn ra theo đúng luật định. 

3. Giám sát chuyên đề 

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh về 

thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chính 

sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 

Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai một số hoạt động như: họp Đoàn giám sát để 

thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến việc triển khai nội dung giám sát; 

ban hành Thông báo kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn; ban 

hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát; thực hiện theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị, địa phương báo cáo theo đề cương yêu cầu…làm cơ sở để Đoàn giám 

sát triển khai giám sát thực tế ngay từ đầu năm 2022. 

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIỮA HAI KỲ HỌP 

1. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh 

a) Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo Quyết định số 82-QĐ/TU ngày 09/02/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thường trực HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện nhiệm 

vụ của Đoàn giám sát theo Quyết định số 82-QĐ/TU ngày 09/02/2021 của Ban 
                                              

1 Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường; quản lý nhà nước đối với các dự án phát 

triển nhà ở, đảm bảo sự phù hợp quy hoạch của các dự án phát triển nhà ở, giữa quy hoạch đô thị và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, việc sắp 

xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. 
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Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu HĐND các cấp theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (số 05-CTr/TU ngày 07/12/2020). Theo đó, Đoàn đã tổ chức giám 

sát tại thị xã Tân Uyên và các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sau giám 

sát, Đoàn đã báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận (Thông báo số 61-TB/TU ngày 

16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

b) Giám sát công tác bầu cử 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức có hiệu quả 02 đợt giám sát về công tác chuẩn 

bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình 

hình thực tế công tác phòng chống dịch tại các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh 

đã lựa chọn, triển khai phương thức giám sát phù hợp, hiệu quả, đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm. Nổi bật, trong đợt 02, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp giám sát cùng 

UBMTTQVN tỉnh mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian các địa phương tiếp 

và làm việc với nhiều Đoàn giám sát. 

Qua các đợt giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá sát thực những kết 

quả đạt được trong công tác tổ chức bầu cử; đồng thời lưu ý, chấn chỉnh, yêu cầu khắc 

phục ngay những nội dung còn chưa tốt; cũng như phát hiện những vướng mắc, khó 

khăn để yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ cho các địa phương.  

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 

giám sát (qua báo cáo) về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân do HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 

đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến. Theo đó, trong năm 2021, số đơn do 

HĐND tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền là 69 đơn; các cơ quan đã giải quyết 

xong 52 đơn, còn lại 13 đơn đang được tiếp tục quyết và 04 đơn chưa phản hồi kết 

quả giải quyết.  

Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết đơn của các cơ quan có thẩm quyền, sau 

khi xem xét báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kết luận của Thường trực 

HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả giám sát. 

3. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 đợt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp 

thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X. Trên cơ sở báo cáo của UBND 

tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế 

thực hiện rà soát kết quả giải quyết của UBND tỉnh và các ngành liên quan; đồng thời, 

tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với một số địa phương để nắm tình hình, xây 

dựng báo cáo thẩm tra phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 



4 

 
 

Qua giám sát cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

cả hệ thống chính trị tập trung mọi mặt cho công tác phòng chống dịch nhưng việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm 

thực hiện, thể hiện trách nhiệm và sự cố gắng của UBND tỉnh, của các sở, ngành, địa 

phương trong công tác chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ngay sau khi nhận 

được kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã kịp 

thời phân công các sở, ngành, địa phương xem xét, tiếp thu, giải quyết và trả lời 100%. 

- Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đã 

giải quyết xong 116/155 kiến nghị, đạt 74,83%, còn 39/155 kiến nghị2 (chiếm 25,17%) 

đang được các ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết theo kế hoạch, lộ trình cụ thể. 

Riêng đối với 84 nội dung kiến nghị còn tồn đọng, chưa được giải quyết từ đầu nhiệm 

kỳ đến trước kỳ họp 17, UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan 

xem xét giải quyết xong 14/84 kiến nghị, đạt 16,67%; còn lại 70/84 kiến nghị3 (chiếm 

83,3%) sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.  

- Đối với kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X: Đã 

giải quyết xong 48/68 kiến nghị, chiếm 70,58%; 20/68 kiến nghị (chiếm 29,4 %) đang 

được nghiên cứu, xử lý theo kế hoạch, lộ trình cụ thể4. 

4. Xem xét văn bản của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới 

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát thường xuyên 

việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và việc ban hành nghị quyết 

của HĐND cấp huyện. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã được 

UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời tạo cơ sở để thực thi nhiệm vụ của các cơ quan 

quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện 

cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

5. Hoạt động giám sát khác 

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có 

hiệu lực thi hành; giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ 01/7/2016 đến 

01/7/2021. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn 

giám sát chuyên đề và phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát việc 

thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có 

hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh nắm bắt tình 

hình hoạt động của các doanh nghiệp; tình hình, số lượng công nhân về quê ăn Tết, 

số công nhân trở lại làm việc; tình hình đời sống của nhân dân, việc chăm lo các đối 

                                              
2 Sở giao thông vận tải: 27 kiến nghị; Sở Xây dựng: 05 kiến nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 

kiến nghị; Sở Công thương: 01 kiến nghị; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 kiến nghị; Ban Quản 

lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh: 01 kiến nghị.  
3 Sở Giao thông vận tải: 47 kiến nghị; Sở Xây dựng: 07 kiến nghị; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn: 07 kiến nghị; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh: 04 kiến nghị; Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch: 04 kiến nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 kiến nghị.  
4 01 kiến nghị giải quyết trong năm 2021; 16 kiến nghị giải quyết trong năm 2022; 03 kiến nghị giải 

quyết giải quyết trong những năm tiếp theo.  
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tượng chính sách, lương thưởng; tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong 

dịp Tết Nguyên đán 2021; việc chăm lo, chi trả các chính sách hỗ trợ cho các đối 

tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua…; qua đó, 

góp phần làm cơ sở cho việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng 

của địa phương. 

6. Trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hòa, 

phối hợp hoạt động giám sát 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tập trung hoàn thành 

chương trình giám sát chuyên đề năm 2021. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ 

chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý, vận hành và hiệu quả hoạt động của 

hệ thống quan trắc nước thải tự động trên địa bàn tỉnh; Ban Pháp chế tổ chức tái 

giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh;  Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát về tình hình và kết quả 

thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 

năm 2020. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng 

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành 

các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Quá trình tổ chức các 

hoạt động giám sát luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nội dung giám sát 

chuyên đề được lựa chọn theo tình hình thực tiễn tại địa phương; phương thức tổ 

chức giám sát được triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Các 

hoạt động giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân cơ bản đáp ứng yêu cầu. Qua 

giám sát, Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh 

một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo) ; 

- Thường trực HĐND tỉnh ; 

- Đoàn ĐBBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh;  

- LĐ Văn phòng; 

- Phòng: CTHĐND, DNTT, App, web; 

- Lưu VT, Th.Trg. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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