
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:         /TB-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  

tại Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá X,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch 

với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các cơ quan có liên quan để tthống nhất nội dung, chương trình, thời gian và phân 

công tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

A. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ 

1. Chủ trì hội nghị: 

- Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

2. Thành phần tham dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh: có mặt 7/7 . 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 

- Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Thư ký kỳ họp. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Viện trưởng), Tòa 

án nhân dân tỉnh (bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chánh án), Cục Thi hành án dân 

sự (ông Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng), Thanh tra tỉnh (ông Trần Xuân Lâm - Chánh 

Thanh tra), Công an tỉnh (ông Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc). 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ (ông Nguyễn Văn Minh - 

Giám đốc), Sở Tư pháp (bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc), Sở Tài chính (ông Hà Văn 

Út - Giám đốc), Sở Kế hoạch và Đầu tư (ông Mai Bá Trước - Giám đốc), Sở Tài nguyên 

và Môi trường (ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc), Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn (ông Phạm Văn Bông - Giám đốc), Sở Y tế (ông Nguyễn Hồng Chương - 

Giám đốc), Sở Giáo dục và Đào tạo (bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc), Sở Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch (ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc); 

- Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (bà 

Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Chánh Văn phòng), UBND tỉnh (ông Đoàn Văn Thành – 

Phó Chánh Văn phòng). 
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- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo, Đài PT-TH, Website Bình Dương. 

B. NỘI DUNG 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh - ông 

Bùi Văn Ra trình bày dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ý kiến phát biểu của các thành viên dự hội nghị, ý kiến 

phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

thay mặt chủ tọa hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh - ông Võ Văn Minh kết luận như sau: 

Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh 

báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại 

biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên 

đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét, bầu các chức danh HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét, thông qua số lượng thành viên, cơ 

cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc tổ 

chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021. 

Về thời gian tổ chức, địa điểm, nội dung chuẩn bị kỳ họp cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Thời gian: Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X dự kiến tổ chức vào ngày 

30/6/2021 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Hội trường B - Tầng 17 Trung tâm Hành chính tỉnh.  

II. NỘI DUNG KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ nhất -  HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét, thông qua 03 báo cáo, 09 tờ 

trình và 09 dự thảo nghị quyết (trong đó có 08 nghị quyết nhân sự và 01 nghị quyết 

cá biệt khác). 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ủy ban bầu cử tỉnh: 

(1) Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(2) Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 

- 2026. 

2. Thường trực HĐND tỉnh:  

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc tổ 

chức kỳ họp thứ nhất. 

- Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp: 

(1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban và 

Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh). 

(2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch 
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UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua số lượng thành 

viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của 

HĐND tỉnh năm 2021. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu 

cử các chức danh UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Các Phó Chủ tịch, các 

Ủy viên UBND tỉnh). 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:  

(1) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những 

người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

(2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án 

nhân dân tỉnh. 

5. Các Ban của HĐND tỉnh: Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND 

tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc 

xem xét, thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

6. Thời gian gửi tài liệu 

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ nhất được gửi đến 

Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 12 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

(chậm nhất ngày 18/6/2021). Ngoài hình thức văn bản giấy, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị gửi bổ sung dưới hình thức văn bản điện tử (file word, pdf, excel,...) theo địa 

chỉ email: vphdnd@binhduong.gov.vn (đối với trường hợp chưa có liên thông qua 

phần mềm quản lý văn bản).  

- Thông báo triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp gửi cho đại biểu 

HĐND tỉnh chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp (trước ngày 

20/6/2021). 

Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội 

nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa X đến các cơ quan, đơn 

vị biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                               
- Thường trực Tỉnh uỷ;                                                               

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh 

- Các Sở, ngành, đơn vị dự họp; 

- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Các phòng thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, Th. Trg.                                                                             

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Ra 
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