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BÁO CÁO
     Kết quả chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

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; Nghị quyết số
16/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của
HĐND tỉnh năm 2021;  Nghị quyết số 28/NQHĐND 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; Kế hoạch số 349/KH-HĐND ngày 16/11/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giám sát của
HĐND tỉnh năm 2021.  Trên cơ sở báo cáo kết  quả hoạt  động của các Ban
HĐND tỉnh, tình hình hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND
tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND
tỉnh năm 2021 như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp thường lệ

1. Hoạt động xem xét các báo cáo

Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021 (kỳ họp thứ 1 và thứ
3), các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo công tác 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; báo cáo của UBND tỉnh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách Nhà nước,
tổng quyết toán ngân sách Nhà nước địa phương; công tác phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và
vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng và
năm 2021; kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp tổ trước
kỳ họp, những nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh.

Qua xem xét các báo cáo, các đại biểu HĐND tỉnh đã tán thành và đánh
giá cao kết quả công tác 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; trong đó đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
năm 2021 mà HĐND tỉnh đã đề ra. Đồng thời, phân tích thêm những hạn chế,
khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
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2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ chương trình kỳ họp, trên cơ sở kết quả giám sát của các Ban
HĐND tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp tổ trước kỳ họp cùng
với những  kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh quyết định và thống
nhất nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực, chủ
động thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp. Thời gian dành cho phiên chất vấn và
trả lời chất vấn được bố trí hợp lý. 

II. Giám sát thường xuyên

Qua giám sát  cho thấy, sau khi nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành,
UBND tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện, theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ
tục và nội dung quy định. Các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của
HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi
hành án dân sự tỉnh thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị cử tri được UBND tỉnh, các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện kịp thời, đúng tiến độ. Bên cạnh
đó, việc xem xét và giải quyết những kiến nghị sau các đợt giám sát do Thường
trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và
giải quyết. Ngoài ra, 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 văn bản.

III. Giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp

Trên cơ sở Nghị quyết số 16/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;  Kế hoạch số
349/KH-HĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về triển khai
thực  hiện  Chương  trình  giám sát  của  HĐND tỉnh  năm 2021;  Kế  hoạch  số
392/KH-HĐND ngày 14/12/2020 của  Thường trực  HĐND tỉnh về giám sát,
khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động
tổ chức thực hiện các đợt giám sát, khảo sát theo đúng nghị quyết và kế hoạch
đề ra. Trong năm 2021, đã thực hiện 31 đợt giám sát, khảo sát cụ thể như sau:

1. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 10 đợt giám sát, khảo sát

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

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



3

- Kết quả  thực hiện  nghị quyết của  HĐND  tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng và năm 2021;

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

- 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;

-  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 cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri của
HĐND tỉnh;

- Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Bình Long, nhiệm kỳ
2021 - 2026;

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh; 

Trong thời gian giữa 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 2 và thứ 3), Thường trực
HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp. Tại Hội nghị, đã có 9
đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với các Ủy viên UBND tỉnh là Giám đốc các
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và
Đào tạo về các vấn đề như: tỷ lệ thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh theo các nghị quyết của HĐND tỉnh trong những năm qua đạt
kết quả thấp, còn tình trạng nhiều dự án thu hồi đất chưa triển khai thực hiện;
việc triển khai thực hiện trình tự các thủ tục quy định về đấu giá quyền sử dụng
đất giữa các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chưa
có tính đồng nhất, phân công nhiệm vụ chưa phù hợp; việc phối hợp giữa các
ngành, cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu, đặc biệt là công tác quy
hoạch và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại các huyện, thị xã, thành
phố còn chậm; thực trạng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực trạng
việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Giám đốc các Sở đã
nghiêm túc trả lời, có trọng tâm, trọng điểm, phân tích nguyên nhân và đề ra các
giải pháp. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trả lời những
vấn đề mà Ủy viên UBND tỉnh chưa làm rõ và có giải pháp quyết liệt trong chỉ
đạo điều hành để thực hiện.

2. Ban kinh tế - ngân sách tổ chức 08 đợt giám sát, khảo sát

- Tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp trên địa
bàn tỉnh;
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- Tình hình thu hồi nợ đọng thuế của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh kế
hoạch năm 2021 về lĩnh vực kinh tế và ngân sách;

- Công tác quản lý và sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi
phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh;

- Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng một số tuyến đường giao thông
trên địa bàn tỉnh;

- Trình tự và thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự
án trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, thu - chi ngân sách năm 2021 và
công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2022 về lĩnh vực kinh tế - ngân sách;

- Việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý rác thải.

3. Ban văn hóa - xã hội tổ chức 04 đợt giám sát, khảo sát

- Việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ
sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;

- Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ
xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh;

- Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

4. Ban pháp chế tổ chức 05 đợt giám sát, khảo sát

- Việc thực thi pháp luật về tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh;

-  Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh
giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
trên địa bàn tỉnh;

- Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về nhân thân, quốc tịch và các chế độ,
chính sách đối với Việt kiều Campuchia hồi hương trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát
nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện 6 tháng và
năm 2021.
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5. Ban dân tộc tổ chức 04 đợt giám sát, khảo sát

- Việc thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng
bào dân tộc thiểu số;

- Việc thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã
biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền
lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số. 

Ngoài ra, các Ban của 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 qua theo dõi các văn bản; giám sát việc thực hiện các kiến nghị
sau giám sát; giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến
lĩnh vực các Ban; tham gia các đoàn giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND,
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường
trực HĐND, UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo lĩnh vực quy định
và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Đánh giá chung: Trên cơ sở Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua,
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch
cụ thể, bám sát Nghị quyết số 16/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. Trong quá trình thực hiện, mặc
dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm phải điều chỉnh hình thức và
thời gian giám sát. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt
và hoàn thành kế hoạch đã đề ra, công tác triển khai kế hoạch giám sát đảm bảo
theo đúng quy định, kịp thời đề nghị bổ sung chương trình giám sát phủ hợp với
tình hình thực tế; chú trọng công tác khảo sát tại cơ sở, làm việc với các đơn vị có
liên quan để nắm thông tin trước khi tiến hành hoạt động giám sát, thẩm tra các
báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; hoạt động chất vấn và trả lời chất
vấn tại kỳ họp đã cụ thể, đi sâu vào nội dung trọng tâm mà cử tri quan tâm; hoạt
động thảo luận tại kỳ họp ngày càng sôi nổi.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, đã giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời,
Thường trực HĐND tỉnh đã gửi các văn bản kiến nghị đến các cơ quan chịu sự
giám sát và cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết các kiến nghị.
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Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh
năm 2021 còn một số hạn chế đó là:

- Công tác chuẩn bị làm việc của một số cơ quan chịu sự giám sát với
đoàn giám sát có lúc chưa đạt yêu cầu, như chậm gửi báo cáo đến đoàn giám sát
để nghiên cứu trước khi đến làm việc; việc tham gia đoàn giám sát của một số
thành viên Ban có lúc còn hạn chế; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của
một số cơ quan chức năng còn chậm, một số nội dung chưa được xem xét, giải
quyết; chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đã
ảnh hưởng chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh;

- Việc gửi các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại mỗi kỳ họp vẫn còn
chậm, ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu,  thẩm tra  nội  dung của các Ban
HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND
tỉnh năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH,
BTTUBMTTQVN tỉnh;            
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
                  KT. CHỦ TỊCH
                 PHÓ CHỦ TỊCH
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Tại phiên chất vấn của các kỳ họp thường lệ năm 2021, đã chất vấn đối
với Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ về các vấn đề: giải
ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với trách nhiệm của ngành trong công tác
giải ngân vốn đầu tư công; các căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội
năm 2022 và giải pháp thực hiện; phân tích làm rõ nguyên nhân của việc giảm
dự toán thu ngân sách năm 2022; các giải pháp thay thế nguồn hụt thu từ tiền sử
dụng đất; tăng kinh phí và đẩy nhanh việc cấp, giải ngân kinh phí phục vụ duy
tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các
chính sách về tinh giảm biên chế; chế độ cho người hoạt động không chuyên
trách cấp xã. Các ý kiến giải trình nêu rõ thực trạng, trách nhiệm của ngành và
giải pháp khắc phục, qua đó đạt được sự đồng thuận của đại biểu.
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