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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh
tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2022
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2022
1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số hoạt động
cụ thể như sau:
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp
HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực
hiện cải cách thủ tục hành chính; trong đó tập trung vào ba nhóm vấn đề: thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai và xây dựng; kết
quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và thanh toán trực
tuyến; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.
- Triển khai công tác giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh về tình
hình và kết quả thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển
nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương: thông báo đề cương giám sát; thành lập Tổ giúp
việc cho Đoàn giám sát.
- Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ mười để xem xét, cho
ý kiến đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa
bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030.
- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh các nội dung để báo cáo, xin ý kiến Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ bảy (chuyên đề).
- Làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương xây dựng Chương
trình: “Người đại biểu nhân dân”.
2. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân
Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ tháng
8/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp
công dân tại địa bàn ứng cử theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh. Tại
buổi tiếp dân đã tiếp 03 vụ với 04 lượt người tham gia.
Đối với công tác giải quyết đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp
chế đã tiếp nhận 29 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân.
Theo đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền: 11 đơn; hướng dẫn và trả lời: 13 đơn;
lưu do trùng lắp: 05 đơn.
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3. Công tác tiếp xúc cử tri
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN
tỉnh về thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri
sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 từ ngày 28/7/2022 đến 10/8/2022. Kết quả
đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 80 điểm với 7.455 cử tri tham dự; có 610 cử tri tham
gia phát biểu với 803 ý kiến, trong đó có 86 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền
giải quyết của cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các ý kiến đến
UBND tỉnh để chỉ đạo, phân công các Sở, ngành, địa phương có liên quan xem
xét, giải quyết theo quy định.
4. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh
a) Ban Kinh tế - Ngân sách:
Xây dựng báo cáo thẩm tra đối với đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức
chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030.
b) Ban Văn hóa - Xã hội:
- Hoàn thành hoạt động giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động
của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả
giám sát với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy.
- Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm việc với tỉnh
Bình Dương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn
2016 - 2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế, xã hội trong phòng
chống, dịch Covid-19.
c) Ban Pháp chế:
- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh các nội dung: triển khai công tác giám
sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chính
sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương;
Kế hoạch tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh tại phiên họp Thường
trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
- Xây dựng Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành Quy chế Bảo
vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Bình Dương.
5. Các hoạt động khác
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự các cuộc họp của Ban Thường
vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự các cuộc họp,
Hội nghị: Tọa đàm khoa học về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
số 27-TW/NQ của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng đội ngũ tri thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; dự phiên họp
định kỳ của UBND tỉnh; dự phiên làm việc đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn
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2016 - 2021 và Lễ ký kết biên bản làm việc về hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và
tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) giai đoạn 2021 - 2026; tham gia Đoàn giám sát của Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm và
chúc mừng lực lượng Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống
lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam; tham dự Hội thảo khoa học quốc gia trực
tuyến về “phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình
hình mới”…
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022
1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
- Tổ chức kỳ họp lần thứ bảy (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ
2021 - 2026.
- Duy trì tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến công tác giám sát chuyên
đề của HĐND tỉnh năm 2023 về tình hình kết quả thực hiện chính sách thu hút,
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
- Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp về tình hình, kết quả công tác cải
cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 9/2022.
2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh
- Tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp của Thường trực HĐND
tỉnh định kỳ và các nội dung trình kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) theo lĩnh vực phụ
trách.
- Triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề của Ban theo chương trình, kế
hoạch đề ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có).
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ
tháng 9/2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VPQH, Ban CTĐB, VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND cấp huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng, App, web;
- Lưu VT, Trg.
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