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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) 

 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 được tổ chức trong 1,5 ngày (ngày 08/12/2022 - 09/12/2022). Trên cơ 

sở đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, kỳ họp đã hoàn 

thành các nội dung, chương trình đề ra. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả tổ 

chức kỳ họp như sau: 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp 

a) Về tổ chức Hội nghị liên tịch và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

- Trên cơ sở đăng ký của Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình kỳ họp, Thường 

trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ 

họp và thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định.  

- Thực hiện Quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh đảm bảo chế độ báo cáo, xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình kỳ họp và các nội dung do UBND 

tỉnh đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp. 

b) Về công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp:  

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và 

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh 

và đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.  

Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 76 điểm với 6.459 cử tri tham dự; có 344 

cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị. Qua tổng hợp, có 91 ý kiến, kiến 

nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 

90 ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh và 01 ý kiến, kiến nghị đến Hội Cựu chiến 

binh tỉnh để yêu cầu giải quyết, trả lời cho cử tri.  

c) Về hoạt động thẩm tra: 

Thực hiện kết luận của Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, xây dựng các báo cáo, 

tờ trình, dự thảo nghị quyết trình UBND tỉnh thông qua trước khi trình HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến 

tại các phiên họp của UBND tỉnh. 

Để có cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp, các 

Ban của HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được 
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phân công; tổ chức họp thành viên Ban để thảo luận, cho ý kiến đối với từng nội 

dung thẩm tra. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thể hiện được tính phản 

biện và có đóng góp nhiều ý kiến sát thực đối với từng nội dung cụ thể trong dự thảo 

nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe lãnh đạo các Ban của HĐND 

tỉnh báo cáo sau khi tổ chức thẩm tra, rà soát các nội dung trình kỳ họp và kiểm tra, 

cho ý kiến công tác chuẩn bị kỳ họp theo quy định. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

tham mưu Đảng đoàn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy một số 

nội dung nghị quyết trình kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND tỉnh 

khóa X. 

d) Thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh: 

Trước khi kỳ họp diễn ra, từ ngày 01/12/2022 - 02/12/2022, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh tổ chức họp Tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình 

kỳ họp. Qua tổng hợp, có 30 ý kiến của các Tổ đại biểu kiến nghị một số nội dung 

liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Thường trực 

HĐND tỉnh đã chuyển ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu đến UBND tỉnh để báo 

cáo làm rõ tại kỳ họp. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan HĐND 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có báo cáo tiếp thu và giải trình rõ vấn đề mà đại biểu 

quan tâm, kiến nghị. 

đ) Về tài liệu kỳ họp: 

Tài liệu, hồ sơ kỳ họp được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp 

cho đại biểu HĐND tỉnh đầy đủ theo từng đợt theo tiến độ chuẩn bị của các cơ quan 

hữu quan thông qua hộp thư công vụ của đại biểu HĐND tỉnh và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, App điều hành hoạt động 

của HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu, thảo luận Tổ cũng như tham dự kỳ họp.  

2. Công tác tổ chức kỳ họp  

a) Thành phần tham dự kỳ họp:  

- Đại biểu HĐND tỉnh: Có 65/68 đại biểu tham dự kỳ họp (có 03 đại biểu vắng 

mặt có lý do).  

- Khách mời tham dự kỳ họp, gồm có: Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh 

qua các thời kỳ; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các 

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH chuyên trách và các 

đại biểu Quốc hội tại địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các tổ chức 

thành viên; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng 

vũ trang; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Về điều hành nội dung, chương trình kỳ họp:  

- Trong điều kiện khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh đã linh hoạt, sắp xếp chương trình kỳ họp phù hợp, đảm bảo ngắn gọn, đạt chất 

lượng, đảm bảo dành tối đa thời gian cho đại biểu thảo luận tại Hội trường và nghiên 
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cứu, biểu quyết các nghị quyết. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã xem xét 24 báo cáo; 

05 báo cáo thẩm tra; 27 tờ trình và 28 dự thảo nghị quyết (trong đó có 17 dự thảo 

nghị quyết quy phạm pháp luật và 11 dự thảo nghị quyết cá biệt). 

- Tại kỳ họp, có 04 đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều nội dung có liên quan 

thiết thực đến giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác đảm bảo an 

sinh cho người dân trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh 

đã có bài phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến của Tổ đại biểu cũng như của đại 

biểu tham gia thảo luận đối với các nội dung trình kỳ họp. 

- Kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất thông qua 28 nghị 

quyết (Phụ lục kèm theo) bằng Ứng dụng điều hành (App) của HĐND tỉnh, bảo đảm 

tính tập trung, dân chủ. 

c) Về công tác thông tin tuyên truyền:  

Hoạt động chuẩn bị kỳ họp, tổ chức kỳ họp được thông tin kịp thời trên Cổng 

thông tin điện tử, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Trang thông 

tin điện tử tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương, đáp ứng 

nhu cầu thông tin của cử tri và nhân dân. Phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp được truyền 

hình và phát thanh trực tiếp, đồng thời được trực tiếp trên fanpage của Đài Phát thanh 

– Truyền hình Bình Dương nhận được sự tương tác lớn từ cử tri và nhân dân. 

3. Hoạt động sau kỳ họp 

- Các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh và các cơ quan trình khẩn trương chỉnh lý các nghị quyết, trình Chủ tọa 

ký chứng thực theo quy định. Hồ sơ, tài liệu kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh 

gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định.  

- Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND 

cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 từ ngày 

03/01/2023 đến ngày 09/01/2023.  

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh xây dựng và ban hành chương trình 

giám sát chuyên đề và chương trình hoạt động năm 2023.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt đạt được 

- Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chủ động, khẩn trương chỉ đạo việc 

xây dựng các nội dung trình kỳ họp theo tiến độ. Theo đó, các nội dung do Thường 

trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp được triển khai thực hiện ngay sau Hội 

nghị liên tịch và được thông qua tập thể Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước 

khi trình kỳ họp.  

- Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các Ban của HĐND, 

Văn phòng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành trong công tác chuẩn 

bị các báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và công tác hậu cần phục 

vụ kỳ họp. 
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- Các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật được UBND tỉnh chuẩn bị đảm 

bảo quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các Ban 

HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành trong quá trình 

chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; tập trung công tác thẩm tra, đảm bảo nội dung 

thẩm tra có tính phản biện và đạt chất lượng, phát huy được trí tuệ tập thể Ban. 

- Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 

nghiêm túc. Sau tiếp xúc, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực 

HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổng hợp, 

phân loại các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền từng cấp và gửi về Thường trực 

HĐND tỉnh.  

- Chương trình kỳ họp được xây dựng chặt chẽ, linh hoạt, đảm bảo đầy đủ nội 

dung theo quy định trong tổ chức kỳ họp thường lệ và phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu tại kỳ họp, khai 

thác tốt App điều hành của HĐND. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phát huy hiệu quả; 

thông qua họp Tổ đại biểu trước kỳ họp, đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các 

nội dung trình kỳ họp; tại kỳ họp, tiếp tục tham gia thảo luận các vấn đề nổi cộm mà 

cử tri và đại biểu quan tâm. 

- Văn phòng thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ kỳ họp, kịp thời xin ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo điều kiện cho 

kỳ họp diễn ra thành công và an toàn phòng chống dịch Covid-19.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt đạt được, hoạt động tổ chức kỳ họp vẫn còn tồn 

tại, hạn chế: Có một số nội dung dự thảo nghị quyết UBND trình bổ sung so với các 

nội dung đã kết luận tại Hội nghị liên tịch và thời gian gửi hồ sơ, tài liệu đến Thường 

trực HĐND tỉnh rất sát thời gian tổ chức kỳ họp. Mặc dù Thường trực HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh đã phối hợp để giải quyết các nội dung này đảm bảo đúng quy định, tuy 

nhiên việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND 

tỉnh và tiến độ gửi tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) 

- HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ban Công tác đại biểu; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng thuộc VP; Web, App; 

- Lưu: VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM 

HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐND ngày      /12/2022 

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

STT 
Nội dung Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

A NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT 

1 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 

33/NQ-HĐND 12/12/2022 

2 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2023của Hội đồng nhân dân tỉnh 

34/NQ-HĐND 12/12/2022 

3 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân 

sách địa phương năm 2021 

35/NQ-HĐND 12/12/2022 

4 Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 

25/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh “về việc sử dụng số thưởng vượt 

thu dự toán năm 2021 và bổ sung, điều chỉnh 

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022” 

36/NQ-HĐND 12/12/2022 

5 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc 

37/NQ-HĐND 12/12/2022 

6 Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Kế hoạch điều 

chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)” 

38/NQ-HĐND 12/12/2022 

7 Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2023 

39/NQ-HĐND 12/12/2022 

8 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

vốn ngân sách địa phương 

40/NQ-HĐND 12/12/2022 

9 Nghị quyết danh mục công trình, dự án thuộc diện 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

41/NQ-HĐND 12/12/2022 

10 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 

42/NQ-HĐND 12/12/2022 

11 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế 

công chức, số lượng người làm việc và hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành 

phố; đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính 

43/NQ-HĐND 12/12/2022 
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chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2023 

B NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà 

nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 

07/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

2 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính 

quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn 

định ngân sách giai đoạn 2023-2025 

08/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

3 Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để 

được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

09/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

4 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giá nước 

sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2023 - 2025 

10/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

5 Nghị quyết  quy định chính sách hỗ trợ kinh phí 

tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

11/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

6 Nghị quyết ban hành Quy định về mức chi thực 

hiện Chương trình 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 

12/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

7 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ hỗ 

trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với 

lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 

13/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

8 Nghị quyết quy định về phí thư viện trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

14/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

9 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm 

xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 

2023 - 2025 

15/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

10 Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023 

16/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

11 Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-

HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ 

chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

17/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

12 Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo 

đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

18/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 
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13 Nghị quyết quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình 

nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

19/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

14 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho 

cán bộ, công chức, viên chức,người lao động, 

lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành 

chính tỉnh Bình Dương 

20/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

15 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người 

làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập 

đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

21/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

16 Nghị quyết quy định các chế độ, chính sách hỗ 

trợ đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp 

tỉnh của tỉnh Bình Dương 

22/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 

17 Nghị quyết về hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy 

trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

23/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 
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