
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
   TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:          /TB-HĐND           Bình Phước, ngày      tháng     năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong 2 ngày
(ngày 06 và 07/12/2021), HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021). 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá các báo
cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, TAND, VKSND,
Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình công tác năm 2021; kết quả thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021; quyết định
nhiều vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả kỳ họp
như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực
HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục Thi hành án dân
sự tỉnh

- Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm
vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Trên cơ
sở các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Đảng bộ tỉnh, đã cùng với tỉnh thực
hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức thành công 4 kỳ họp của HĐND tỉnh, quyết
định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác phù hợp với các yêu cầu phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm thực hiện, đảm bảo
về nội dung và thời gian theo kế hoạch. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên
quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau các đợt giám sát
của HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp công dân của Thường trực
HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục được duy trì; công tác phối hợp giữa Thường
trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan
liên quan ngày càng chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động,
phục vụ kỳ họp được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực.

-  UBND tỉnh tập trung thực hiện các  Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với
nhiều giải pháp phù hợp. Xây dựng các kịch bản điều hành trên từng thời điểm cụ
thể, nhất là kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid-19 nhằm đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người
dân. Thực hiện hiệu quả phương châm 04 tại chỗ. Kịp thời triển khai chính sách hỗ



2

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-
19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tích cực, chủ
động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội và đạt được kết quả quan trọng, 18/25
chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt
khá 6,32%, mức tăng trưởng khá so với các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Thu ngân
sách ước thực hiện 12.810 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán điều chỉnh của HĐND
tỉnh, ước tăng 10% so với năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài vượt kế hoạch đề ra;
hoàn thành thêm 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế trên địa bàn tỉnh có 70/90
xã được công nhận nông thôn mới; đến cuối năm có 05 huyện, thị xã, thành phố đạt
chuẩn nông thôn mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 11 bậc. Chính sách an
sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quốc phòng an ninh, trật tự an
toàn xã hội đảm bảo.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới và khu vực diễn phức tạp, khó lường;
dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu cùng với thiên
tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ
thống chính trị, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  và dự toán ngân sách năm 2022,  trong đó
nhiều chỉ tiêu đề ra năm 2022 tăng so với kết quả năm 2021, như: thu ngân sách là
13.150 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7-7,5%; GRDP bình
quân đầu người 81,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 36.300 tỷ đồng; lao
động được giải quyết việc làm trong năm là 39.000 người,... Để thực hiện các chỉ
tiêu trên, đề nghị: 

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp tục thực
hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhất là thực hiện các Nghị quyết của
HĐND tỉnh về chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của
HĐND tỉnh năm 2022; các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với
cử tri, là cầu nối để kịp thời tháo gỡ các kiến nghị của cử tri; báo cáo với cử tri về
kết quả kỳ họp, động viên Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

-  UBND tỉnh: Ngay sau kỳ họp cần tổ chức triển khai thực hiện các nghị
quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng xem
xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh trong hoạt động giám sát
và phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH,
Thường trực HĐND - UBND - BTTUBMTTQVN tỉnh.

- Các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án
dân sự tỉnh: Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng
thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

3. Một số vấn đề khác

- Hội đồng nhân dân tỉnh nghe bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy; 
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- Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa
XV; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo Công
tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021;

- HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ
họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X; kết quả  thực hiện  các vấn đề, nội dung đã thỏa
thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X đến
nay; kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 và
tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; kết quả phòng, chống dịch bệnh
Covid-19;

- Tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài
chính, Giám đốc Sở Nội vụ đã trực tiếp báo cáo giải trình các ý kiến của đại biểu
tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số
vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 26 Nghị quyết

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

- Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2021;

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

- Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
nguồn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương;

- Quyết định điều chỉnh  chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của tỉnh
giai đoạn 2021 – 2025;

- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách
tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Phước;

- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2020;

-  Quy định  về  phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%)
phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân
sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước;

- Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm
đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước; 

- Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và hủy danh mục
các dự án thu hồi đất đã quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Điều chỉnh,  bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất  lâm
nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban
hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019;
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số
08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh
Bình Phước;
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- Bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo
Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh;

- Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa
bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

-  Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006
của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo
nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

-  Thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa
bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quy định lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa
bàn tỉnh Bình Phước;

- Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công
lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2021 - 2022;

- Quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận
động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030;

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ
trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo
Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà
nước của tỉnh Bình Phước năm 2022;

- Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác
thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

-  Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND
tỉnh về chủ trương huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng lưới điện hạ thế
trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND
tỉnh thông báo đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan và
cử tri biết.

Nơi nhận:
 TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
 Đoàn ĐBQH tỉnh;
 Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
 LĐVP, các phòng chức năng;
 Lưu: VT.

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
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