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BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện  nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt
động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực
HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm
2022, như sau:

I. Kết quả công tác năm 2021
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND
Căn cứ các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021, từ đầu năm đến
nay, Thường trực HĐND tỉnh đã giúp HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ
họp, cụ thể:

- Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
để quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền và
tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với việc
thông qua 04 nghị quyết;

- Kỳ họp thứ 1 (giữa năm 2021), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 –
2026 để tiến hành công tác tổ chức, bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân
tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiến hành nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2021
để xem xét, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2021; quyết định nhiều vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương với việc thông qua 32 nghị quyết;

- Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
để bầu Ủy viên UBND tỉnh và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh với
việc thông qua 08 nghị quyết;

Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021), HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021 – 2026 để  xem xét,  thảo luận các báo cáo của Thường trực
HĐND, các Ban HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục thi hành án dân sự tỉnh
về kết quả 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, dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 27
dự thảo nghị quyết;
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Để chuẩn bị các kỳ họp chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện
đúng quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị, như: thống nhất với UBND
tỉnh về nội  dung trình kỳ họp;  họp Đảng đoàn HĐND tỉnh,  xin ý kiến  Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; đôn đốc các cơ quan
chuẩn bị nội dung kỳ họp và phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các dự
thảo nghị quyết, báo cáo trình tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

Để chuẩn bị  cho các kỳ họp thường lệ trong năm 2021,  Thường trực
HĐND tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị kỳ
họp, như: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội
dung, thời gian tổ chức kỳ họp; tổ chức Hội nghị và ban hành Thông báo kết quả
Hội nghị  liên tịch giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND,
UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình và
thời gian tổ chức kỳ họp; trong đó, quy định cụ thể các nội dung, yêu cầu công
việc, thời gian, tiến độ thực hiện của các cơ quan liên quan nhằm chuẩn bị và tổ
chức kỳ họp thứ 1 và thứ 3 đạt chất lượng, hiệu quả. Sau Hội nghị liên tịch,
Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận và phân công cơ quan trình dự
thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị
quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp; tham dự và phân công Ban của HĐND
tỉnh tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của UBND tỉnh đối với nội
dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

2. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát
2.1. Giám sát tại kỳ họp
Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc điều hành, định hướng, gợi ý

những nội dung trọng tâm, giúp các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các
báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp.

2.2. Về thực hiện các nội dung giám sát chuyên đề
Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND

tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, Nghị quyết số 28/NQ-
HĐND ngày 30/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung chương trình
giám sát  của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và năm 2022,  Thường trực
HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị
quyết, kế hoạch giám sát theo quy định. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã
thực hiện 09 đợt giám sát, khảo sát về:

- Tình hình thực hiện quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính
sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn,
ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp,
khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tình hình cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp
tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng;

- Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ
2021 – 2026;
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- Kết quả  thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng và năm 2021;

- Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
trên địa bàn tỉnh;

- Việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -
19 trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh; 
-  Việc thực hiện các ý kiến,  kiến nghị  sau  giám sát  của Thường trực

HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;
- Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri

của HĐND tỉnh.
Ngoài ra, trong thời gian giữa 2 kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức

Hội  nghị  chất  vấn để  đại  biểu  HĐND tỉnh chất  vấn Giám đốc các  Sở:  Tài
nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo
về những vấn đề đại biểu quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh còn giám sát việc
giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 cho các sở, ngành, huyện, thị
xã, thành phố; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và
HĐND các huyện, thị xã, thành phố thông qua hình thức theo dõi việc ban hành
văn bản của UBND tỉnh, các sở, ngành, HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh
Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác

chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh theo đúng quy
định như: phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức triển khai các chương
trình giám sát, khảo sát năm 2021; thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề
án trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến về chương trình, nội
dung, đối tượng giám sát của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo không trùng lắp.
Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và
tình hình thực tế, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) Thường trực HĐND tỉnh trình
HĐND tỉnh Nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm
2021 và năm 2022. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo
các  điều  kiện  tham mưu,  giúp  việc,  phục  vụ  hoạt  động  của  Đoàn  ĐBQH,
Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.
Định kỳ tổ chức họp với lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để đánh giá kết quả
hoạt động theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Tham gia họp các đoàn giám sát
của các Ban HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả sau giám sát.

4. Công tác hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu và tiếp xúc cử tri
của đại biểu HĐND tỉnh

-  Thực  hiện  Nghị  quyết  số  01/2014/NQ-HĐND  ngày  31/7/2014  của
HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND
tỉnh, do dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác
phòng, chống dịch bệnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định không tổ chức tiếp
xúc cử tri sau kỳ họp thứ 1 (giữa năm 2021) của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021
- 2026. Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh sử dụng các kênh truyền thông
để thông báo với cử tri kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
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HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa
X; chọn lọc tóm tắt nội dung các nghị quyết kỳ họp thứ 1 để tuyên truyền, phổ
biến nhân dân thực hiện;

- Đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021): Thường trực
HĐND tỉnh phối hợp  với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn đại
biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo hình thức phù hợp (trực tiếp
hoặc trực tuyến) vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo
đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc để ghi nhận, thu thập đầy đủ ý kiến, kiến
nghị của cử tri với HĐND tỉnh;

Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp kịp thời, đầy đủ
ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải
quyết và trả lời; thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó
đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời theo quy định;

- Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu trước các
kỳ họp như: xây dựng gợi ý thảo luận Tổ gửi đại biểu HĐND tỉnh trong phiên
họp tổ cùng các tài liệu kỳ họp để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, giúp đại biểu
nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh, góp ý kiến với nội
dung kỳ họp.

5. Một số hoạt động khác của Thường trực HĐND tỉnh
Ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Thường trực HĐND

tỉnh còn thực hiện tốt các hoạt động khác theo quy định, cụ thể:
- Xây dựng dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021 – 2026 trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật;
- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ cấu nhân sự của Thường trực HĐND

tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh trong công tác bầu

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 –
2026: tham gia các Hội nghị Hiệp thương do Ban Thường trực UBMTTQVN
tỉnh tổ chức. Tham gia Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban bầu cử
tỉnh để chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì, tổ chức và
tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu
cử tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan về bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham gia, phối
hợp với các Đoàn của Trung ương khi về địa phương giám sát, kiểm tra bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
trên địa bàn tỉnh;

- Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện và tổ chức 04
đợt để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân tỉnh theo
lịch của lãnh đạo tỉnh, đồng thời tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở
HĐND tỉnh, qua đó đã tiếp nhận 72 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công
dân; trong đó: chuyển cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu xem xét, giải quyết 24
đơn, hướng dẫn 05 đơn, lưu theo dõi 43 đơn (số liệu tính đến ngày 15/11/2021);
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thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ
quan chức năng; 

- Xây dựng kỷ yếu HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Hướng dẫn Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã trong công tác chuẩn

bị và tổ chức kỳ họp thứ 1 của HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia các hoạt
động có liên quan công tác bầu cử của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp theo quy định;

- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó
Chủ tịch HĐND tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ
tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Xây dựng, lấy ý kiến và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn
ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
Bình Phước, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND
tỉnh,  UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong
việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết
các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021 - 2025;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 1 giữa Thường trực
HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị
xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức trực tuyến;

- Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tham gia lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức;

- Đề nghị UBND tỉnh rà soát, trả lời những ý kiến, kiến nghị cử tri trước
và sau kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX;

- Ban hành một số văn bản thỏa thuận, thống nhất với UBND tỉnh giải
quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh và các ngành
liên quan tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật khi có yêu cầu; 

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND khóa mới của
HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Hướng dẫn Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã tổ chức kỳ họp gắn
với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng giữa Thường trực HĐND tỉnh với
các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Củng cố, xây dựng trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh và
HĐND tỉnh gắn với xây dựng phòng họp không giấy;

- Thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của bộ, ngành;

- Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ban hành Quyết định
bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
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- Chỉ đạo Văn phòng sửa chữa, chuyển Trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu
công tác; chỉ đạo sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng đảm
bảo, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đi đôi với kiện toàn tổ chức, hoạt
động của Chi bộ Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, đoàn thể trong cơ
quan; ban hành quy chế làm việc của cơ quan;

- Tham dự các cuộc họp của Trung ương (trực tuyến); các cuộc họp của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham gia
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia Đoàn giám sát của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc triển khai, quán triệt và kết quả thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành
phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia, phối hợp với Hội
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi tiến hành các đợt giám sát chuyên
đề tại địa phương;

- Tham dự kỳ họp của HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.
* Đánh giá chung: 
Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Đảng bộ tỉnh,

Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
của pháp luật. Công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đặc biệt quan tâm,
thực hiện theo tiến độ, đảm bảo chất lượng đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức các
kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục. 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 quan tâm;
công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục được duy trì. Việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, phục vụ kỳ họp được đẩy mạnh và
mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND
tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Công tác chuẩn bị kỳ họp: việc UBND tỉnh chậm gửi một số dự thảo
nghị quyết,  báo cáo đến Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu
HĐND tỉnh vẫn chưa được khắc phục cơ bản, làm ảnh hưởng đến việc nghiên
cứu các văn bản của đại biểu HĐND và công tác thẩm tra của các Ban của
HĐND tỉnh; 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức
cho các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trực tiếp sau kỳ họp giữa năm 2021 và trước kỳ
họp cuối năm 2021 gặp khó khăn;

- Một số Tổ đại biểu chậm gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường
trực HĐND tỉnh để tổng hợp gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
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II. Chương trình công tác năm 2022
Thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm

2022, Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về chương
trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày
30/9/2021 của HĐND tỉnh về bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh
năm 2021 và năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công
tác năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh
Đảm bảo tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 (giữa năm và cuối năm).

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề
hoặc họp để giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất theo quy định.

2. Công tác giám sát, khảo sát 
Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các đợt giám sát, khảo sát:
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và năm 2022;
- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và

các Ban của HĐND tỉnh;
- Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri

của HĐND tỉnh;
- Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh.
3. Một số công tác khác
- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND giữa Thường trực HĐND

tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã,
thành phố. Tham dự Hội nghị giao ban định kỳ giữa HĐND các tỉnh, thành phố
khu vực miền Đông Nam bộ;

- Tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh; 
- Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh;
- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn Tổ đại

biểu tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của
HĐND tỉnh; sau các đợt tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến
nghị của cử tri chuyển các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan nghiên cứu, giải
quyết, trả lời theo thẩm quyền;

- Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở và theo lịch tiếp dân của lãnh đạo tỉnh;
tiếp nhận, xử lý chuyển ý kiến, kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công
dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban
của HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại
biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt
động cho đại biểu HĐND các cấp;
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- Phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
và các ngành liên quan tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật khi có
yêu cầu; hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa các cơ quan;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; xem xét
báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh;

- Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật;
-  Tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn do Trung ương tổ

chức, các cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành
tỉnh; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Tham gia các đoàn giám sát của Trung ương, Quốc hội khi về làm việc
tại địa phương;

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất
để phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các
Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh;

- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền và theo yêu cầu thực tế.

Trên đây là kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm
2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo
HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, 
BTTUBMTTQVN tỉnh;            
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, các phòng chức năng;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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