
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:         /QĐ-HĐND Bình Dương, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện  

các chính sách xã hội hóa về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao  

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

ngày 20 tháng 11 năm 2015;   

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm  2019 của Ban 

Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính 

sách xã hội hóa về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2015 - 2020. 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh mời đại diện một số cơ quan tham gia 

Đoàn giám sát (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị chịu sự giám sát, nội dung và kế 

hoạch giám sát. 

1. Phạm vi, đối tượng giám sát: Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách 

xã hội hóa về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2015 - 2020. 

2. Đơn vị chịu sự giám sát: 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Nội dung, kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn giám sát 

1. Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo quy định tại Điều 80 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;  

2. Đoàn giám sát được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân tỉnh để 

chứng thực các văn bản phục vụ Đoàn giám sát;  

3. Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tham mưu và phục vụ Đoàn giám sát của 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.  

Điều 4. Thành viên Đoàn giám sát, đại diện các cơ quan tham gia Đoàn 

giám sát, các đơn vị chịu sự giám sát và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát tại Điều 1; 

- Đơn vị chịu sự giám sát; 

- Như Điều 4; 

- LĐVP; 

- Phòng Tổng hợp (5); 

- Phòng HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, Ly. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Tài 
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DANH SÁCH ĐOÀN GIÁM SÁT 

Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa  

về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

giai đoạn 2015 - 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐND ngày      /      /2020 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban VHXH, Trưởng Đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng Ban VHXH, Phó Trưởng Đoàn; 

3. Ban Văn hóa - Xã hội kính mời: 

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia chỉ đạo. 

- Ông Đậu Đức Cường - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia là 

thành viên Đoàn giám sát. 

4. Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban VHXH, thành viên Đoàn giám sát gồm: 

- Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thành ủy Dĩ An; 

- Ông Ao Tấn Tài - Nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; 

- Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Bà Trương Thanh Nga - Phó Chủ tịch TT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Á Mỹ; 

- Ông Phan Hoàng Ân - TP. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore; 

- Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Ông Nguyễn Xuân Ngàn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; 

- Bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. 

5. Ban Văn hóa - Xã hội kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia 

cùng Đoàn giám sát: 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế 

tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (chỉ tham 

gia khi Đoàn giám sát đến làm việc tại địa phương mình); 

- Phóng viên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, 

Website Bình Dương./. 
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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa  

về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

giai đoạn 2015 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-HĐND ngày     /     /2020  

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)  

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH  

Nhằm đánh giá, phân tích làm rõ tình hình, những kết quả đạt được, khó 

khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về 

Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 

2020. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xã hội hóa, bảo đảm đúng 

quy định và đạt hiệu quả. 

Xem xét những mặt làm được, chưa làm được, cũng như những khó khăn, 

hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách. Trên cơ 

sở đó, xây dựng kiến nghị, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh 

và nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa; tăng cường công tác quản lý, kiểm 

tra, đánh giá và chỉ đạo thực hiện các chính sách về xã hội hóa đối với các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh trong thời gian tới. 

II. YÊU CẦU  

Việc tổ chức giám sát phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của 

Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân. 

Thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ 

được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội; sắp xếp thời 

gian tham dự đầy đủ theo Kế hoạch giám sát. 

Các đơn vị chịu sự giám sát và khảo sát thực tế chuẩn bị báo cáo theo nội dung 

yêu cầu và gửi cho Đoàn giám sát đúng theo thời gian quy định; chuẩn bị giải trình 

đối với các vấn đề Đoàn giám sát quan tâm. 

B. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa 

trong lĩnh vực về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2015 - 2020, nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

1. Đặc điểm, tình hình chung  
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2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách xã hội hóa  

- Thời điểm triển khai, hình thức triển khai; hiệu quả việc triển khai, tổ 

chức thực hiện; sự quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tích 

cực, không tích cực tham gia đăng ký đầu tư vào các dự án xã hội hóa theo Danh 

mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; 

- Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện 

về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả thực hiện công tác xã hội hóa  

a) Kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách khuyến khích phát 

triển xã hội hóa, bao gồm: 

- Chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; 

- Chính sách ưu đãi về tín dụng; 

- Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng; 

- Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; 

- Các chính sách khác: hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng người lao động 

trong các cơ sở thực hiện xã hội hóa; khen thưởng,... 

b) Về kết quả thu hút, khuyến khích xã hội hóa  

- Danh mục dự án mời gọi xã hội hóa theo phê duyệt của UBND tỉnh; 

- Thống kê theo từng năm, theo từng lĩnh vực về tổng số các dự án xã hội 

hóa đã được đầu tư. Trong đó: 

+ Số dự án đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả; 

+ Số dự án đang trong quá trình đầu tư, dự án chuẩn bị đầu tư; 

+ Số dự án không tiếp tục thực hiện; nguyên nhân. 

c) Về các điều kiện được hưởng chính sách  

- Đánh giá tính khả thi của các điều kiện để hưởng chính sách khuyến 

khích phát triển xã hội hóa trên địa bàn tỉnh; 

- Những điều kiện chưa phù hợp; nguyên nhân. 

d) Hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách. 

đ) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách. 

4. Nguồn lực thực hiện  

- Về nguồn lực tài chính: tổng kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích 

xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.  
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- Về nguồn nhân lực: số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện công tác này; chế độ phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, 

kỷ luật (nếu có).  

- Hiệu quả sử dụng các nguồn lực.  

(Báo cáo số liệu cụ thể của từng năm 2015 - 2020, theo lĩnh vực). 

5. Đánh giá chung về kết quả thực hiện và một số vấn đề khác có liên quan 

- Quy trình, thủ tục, thời hạn xem xét, giải quyết, phê duyệt các dự án xã 

hội hóa. 

- Tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa của tổ chức, cá nhân sau khi được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Công tác hỗ trợ và phối hợp thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đầu tư xã hội hóa. 

- Ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện hoặc liên quan 

đến quá trình tổ chức thực hiện của ngành và địa phương,..(nếu có). 

6. Phương hướng, đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

- Nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới; 

- Các giải pháp chính để tổ chức thực hiện. 

II. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT THỰC TẾ 

Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, y tế, 

thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập, đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo 

khi Đoàn đến khảo sát và làm việc, với các nội dung như sau: 

1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung của đơn vị. 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

3. Kết quả hoạt động. 

4. Đánh giá chung, khó khăn, hạn chế, nhất là trong việc thực hiện xã hội 

hóa trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị. 

5. Phương hướng, đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

(Đính kèm danh sách các đơn vị giám sát thực tế) 

C. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT 

1. Các đơn vị chịu sự giám sát và khảo sát thực tế gửi báo cáo về Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh theo nội dung yêu cầu.  

2. Sau đợt khảo sát, giám sát thực tế, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với các 

đơn vị (các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; 
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Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố) và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tiếp thu ý kiến, 

hoàn chỉnh báo cáo giám sát trình Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xem xét.  

Báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát gửi về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh bằng văn bản trước ngày 24/9/2020, đồng thời gửi kèm file Word về địa chỉ 

email: banvhxh.hdnd@binhduong.gov.vn.  

D. TỔ CHỨC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT THỰC TẾ 

1. Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, y 

tế, thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập tại một số địa phương. Tại các buổi 

giám sát thực tế, Đoàn đề nghị UBND cấp huyện mời Thường trực HĐND cùng 

cấp và các phòng, ban cơ quan chuyên môn liên quan cùng tham gia với Đoàn 

giám sát (chỉ tham gia khi Đoàn giám sát đến làm việc tại địa phương mình).  

(Chương trình làm việc của Đoàn giám sát sẽ được thông báo sau) 

2. Họp Ban Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo kết quả giám sát. 

3. Đánh giá kết quả giám sát: Kết thúc giám sát, hoàn thiện báo cáo của 

Đoàn giám sát về kết quả giám sát và báo cáo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.  

Trên đây là Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình 

hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về Giáo dục, 

Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020, đề 

nghị các thành viên tham gia Đoàn giám sát, các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát 

triển khai thực hiện./.  

 (Điện thoại liên hệ: Ông Lê Đặng Ly: (0981101718) - Chuyên viên Phòng 

Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT THỰC TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-HĐND ngày     /     /2020  

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)  

 

1. Thành phố Dĩ An 

- Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An;  

- Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo;  

- Sân bóng đá DePo;  

- Câu lạc bộ Bida 777.  

2. Thành phố Thuận An 

- Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đức Trí;  

- Trường Mầm non Phượng Hồng;  

- Bệnh viện Quốc tế Becamex; 

- Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc;  

- Bệnh viện Quốc tế Columbia;  

- Bảo tàng Phitô.  

3. Thành phố Thủ Dầu Một 

- Trường Tiểu - Trung học Petrus Ký;  

- Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc;  

- Trung tâm TDTT - Hồ bơi KDC Hiệp Thành 3; 

- Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc;  

- Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương;  

- Phòng Khám Đa khoa Bạch Đằng.  

4. Thị xã Bến Cát 

- Trường Xanh Tuệ Đức; 

- Trường Mầm non Mầm Xanh;  

- Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước;  

- Khu thể thao thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước. 
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