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BÁO CÁO
Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh

 trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 21/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các Tổ đại biểu
HĐND tỉnh họp tổ trước kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo,
tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. 

Trên cơ sở biên bản họp của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh
tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại
biểu HĐND tỉnh, như sau:

A. Tình hình họp Tổ đại biểu trước kỳ họp

- Tổng số 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh được chia thành 5 điểm thảo luận, số
đại biểu HĐND tỉnh tham dự 48 đại biểu, vắng 12 đại biểu (có lý do); 

- Tại buổi họp tổ, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và
thẳng thắn; cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu thông qua
các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp,
các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao,
quan tâm nghiên cứu, thảo luận và phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng đối với
nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6,
HĐND tỉnh khóa X. 

B. Kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu

Các Tổ đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo
nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;
báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành
án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề các đại biểu
HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần làm rõ thêm, cụ
thể như sau:

I. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2022

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng
đầu năm 2022

a. Về lĩnh vực kinh tế



2

- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến: 

+ Công tác quản lý nhà nước, bảo vệ an toàn đối với các công trình hồ, đập
thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập,
hồ chứa thủy lợi chưa được thực hiện theo quy định, hầu hết các hồ, đập chưa
được cắm mốc, lập hồ sơ giao đất các công trình thủy lợi. Hiệu quả sử dụng một
số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chưa cao, nhiều công trình cấp nước
sinh hoạt tập trung nông thôn do cấp xã quản lý không hoạt động, máy móc hư
hỏng và tạm dừng hoạt động trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nguồn vốn thực
hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi chưa được bố trí kinh phí
kịp thời theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa
bàn tỉnh Bình Phước. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
hiện nay chưa được giải ngân. Đề nghị UBND tỉnh đánh giá, làm rõ nguyên
nhân, trách nhiệm chậm trễ trong việc phân bổ vốn, đồng thời chỉ đạo thực hiện
các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững.

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: 

+ Đề nghị UBND tỉnh có báo cáo về việc dùng nguồn thu tiền sử dụng đất
để bố trí tăng chi thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021.

  + Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra và khảo sát để gắn đèn tín
hiệu giao thông, biển báo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra
tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Bình Long: Ngã ba điểm giao nhau giữa
đường Hai Bà Trưng - Trần Hưng Đạo; Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn
Du và đường Hồ Xuân Hương, đường Bà Triệu; Ngã ba Nguyễn Du, Huỳnh
Thúc Kháng từ phường Phú Đức đi ra.

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù
Gia Mập: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với chỉ tiêu của Chính
phủ, kế hoạch năm của tỉnh và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 13,1%.
Trong đó, hầu hết các nguồn vốn giải ngân 5 tháng đạt kết quả rất thấp, như:
ngân sách trung ương đạt 5,9% kế hoạch, vốn ngân sách địa phương đạt 21,6%
kế hoạch, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới đạt 9,2%, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 0%.
Nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư là từ nguồn tiền sử dụng
đất có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 20,2% kế hoạch. Nhiều công trình, dự án mới có vốn
đầu tư trong năm chưa thực hiện khởi công (tính đến ngày 31/5/2022 còn 47/56
dự án khởi công mới chưa thực hiện khởi công). Đề nghị giải trình, phân tích
nguyên nhân và giải pháp để thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
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- Tổ đại biểu đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản 

+ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh đạt thấp, nhất là chỉ số
hài lòng của người dân. Đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục
năm 2022.

+ Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt thấp (12,3% so với tiến
độ). Các năm trước đây, có trường hợp nhà đầu tư đề nghị hợp tác đầu tư nhưng
các cơ quan chức năng không phối hợp thực hiện nên nhà đầu tư chuyển sang
hợp tác đầu tư ở địa bàn tỉnh khác (đề nghị hợp tác của thị trấn Yoshino – Nhật
Bản). Đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp.

+ Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí, phân bổ vốn phục vụ dự án xây
dựng trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm hoàn thành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng
ngừng việc, nghỉ việc do dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

+ Công ty nhựa Nam Cường, Công ty Thế giới nhà, Trại heo Hồng Châu,
xã Nha Bích thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi cơ quan
chức năng kiểm tra, kết quả đều đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. Đề
nghị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về môi trường; có biện pháp giám sát
chỉ tiêu chất lượng môi trường đối với các công ty trên để có căn cứ xử lý,
trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

+ Công ty Đông Bắc trồng chuối phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy công
suất lớn, tầm cao, thuốc bay sang khu dân cư gần kề, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời
sống của người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, bảo vệ sức
khỏe của người dân.

+  Nhà máy xử lý rác ở ấp 5 và nhà máy dệt (nhuộm) gây ô nhiễm môi
trường. Đề nghị có biện pháp quản lý, yêu cầu các nhà máy thực hiện nghiêm các
quy định bảo vệ môi trường.

+ Ngã 4 Cao Bá Quát - Quốc lộ 13 phương tiện lưu thông nhiều. Đề nghị
khảo sát và gắn biển báo, tín hiệu đèn giao thông, nhằm đảm bảo an toàn giao
thông tại khu vực này.

  + Mương thoát nước ngoài hàng rào Becamex - Bình Phước (dự án thuộc
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý) làm nhỏ và cao hơn đất của dân xung quanh
nên không thoát nước, mưa lớn gây ngập vườn cao su của những hộ dân ở khu vực
này. Đề nghị xem xét và có giải pháp để thoát nước, tránh ngập úng gây hư hại cây
trồng của người dân.

  + Nhiều hộ dân có đất bị quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước chờ
nhận đất nền, có những trường hợp đã nhận đất nền hơn 3 năm nhưng chưa có
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị khi người dân giao giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho Công ty Becamex - Bình Phước thì công ty phải giao nền
ngay cho người dân.

  + Công ty TNHH CPV FOOD và Công ty LeO (cty sản xuất bình ắcquy)
thuộc khu B của Công ty Becamex - Bình Phước gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị kiểm tra, xử lý.

   + Đề nghị nâng cấp đường ĐT 751 khu vực đèn tín hiệu giao thông tại
cổng Công ty Becamex - Bình Phước (trời mưa đọng nước tạo thành nhiều hố lớn,
thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông).

 + Công ty chế biến mủ và găng tay Nam Cường lợi dụng lúc mưa lớn và
đêm tối xả nước thải của nhà máy chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường (xả
nước trực tiếp ra đập Phước Hòa). Đề nghị kiểm tra và xử lý.

- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng

+ Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ thu ngân sách từ
tiền sử dụng đất chậm là do vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng sạch
để thực hiện quy trình đấu giá. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành,
địa phương đẩy nhanh thủ tục và sớm triển khai đấu giá theo kế hoạch thu ngân
sách nguồn thu từ tiền sử dụng đất đã đề ra.

+ Đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về
đất đai sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư,
đặc biệt khu vực nông thôn nhằm hạn chế việc chia tách, phân lô, phân nền.

+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất sau quy
hoạch 3 loại rừng giao về địa phương quản lý còn vướng mắc đối với một số nội
dung như sang nhượng sau  ngày 01/01/2008 (Công văn số  2594/TCQLĐĐ-
CĐKĐĐ ngày 09/11/2021 của Tổng cục quản lý đất đai về việc đăng ký, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất). Đề nghị UBND tỉnh có hướng tháo gỡ.

+ Những năm qua, việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên nước nói
chung, nước ngầm nói riêng trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Tình trạng
khoan giếng, khai thác nước ngầm trái phép của một số tập thể, cá nhân gây ảnh
hưởng đến nguồn tài nguyên nước. Đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp.

+ Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; thủ tục hành chính; giá vật liệu
xây dựng và một số loại vật tư khác biến động tăng đột biến gây khó khăn cho
các nhà thầu là những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư
công không đạt. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm đạt thấp so với chỉ tiêu Chính
phủ, kế hoạch năm của tỉnh và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 13,1%. Đề
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nghị UBND tỉnh có các giải pháp căn cơ khắc phục vấn đề trên, đẩy nhanh tiến
độ giải ngân vốn đầu tư công.

b. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc

- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến

+ Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường,
thị trấn;  ở khu phố, thôn, ấp quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND
ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thấp. Mức phụ cấp bao gồm cả
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là chưa phù hợp với quy định của Luật bảo
hiểm. Đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục.

+ Đề nghị rà soát các chế độ, chính sách cho lực lượng chống dịch Covid-
19. Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực lượng chống dịch.

- Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú

+ Công tác quản lý hành nghề y tế tư nhân của Sở Y tế và Ủy ban nhân
dân cấp huyện còn hạn chế; việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt
động y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên và kịp thời. Hoạt
động quản lý nhà nước về y tế ở cấp huyện gặp nhiều khó khăn sau khi giải thể
Phòng y tế; thiếu nhân lực thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước thuộc
lĩnh vực y tế và đội ngũ y, bác sỹ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh. Đề nghị
UBND tỉnh quan tâm và có giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

+ Sự đồng bộ, kết nối giữa các trung tâm IOC tỉnh và huyện chưa thật sự
tốt. Cần lựa chọn các nội dung có tính đột phá để mang lại tính hiệu quả hoạt
động của chính quyền số hiện nay

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh 

+  Đề nghị  đẩy  nhanh  triển  khai  thực  hiện Nghị  quyết  số  03/2022/NQ-
HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về quy định số lượng và mức chi bồi
dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

+ Đề nghị rà soát thực trạng quản lý nhà nước về y tế tại cấp huyện sau
khi giải thể Phòng Y tế và có báo cáo đánh giá, đề xuất phương hướng giải pháp
trong thời gian tới gửi đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù
Gia Mập

+  Chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế:  Thực hiện Quyết định số
861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các xã, vùng
đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các xã trên địa bàn huyện đã về đích nông thôn
mới, do vậy nhiều đối tượng chính sách được hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế miễn phí
nay không còn được hưởng, vì vậy tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn
huyện Bù Đốp đã giảm từ 92% xuống còn khoảng 60%. Do đó, Chỉ tiêu về tỷ lệ

https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2022_05/nq-03.pdf
https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2022_05/nq-03.pdf
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bao phủ Bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% rất khó thực hiện, đề nghị có giải
pháp thực hiện.

+ Hiện nay, thực hiện Công văn số 559/UBND-KGVX ngày 16/3/2022
của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mục tiêu phân luồng học sinh theo Kế hoạch
số 181/KH-UBND ngày 31/7/2019, theo đó thực hiện ít nhất 25% năm 2022,
dẫn đến hàng năm sẽ có một số học sinh không được theo học bậc THPT. Đề
nghị UBND tỉnh có lộ trình và giải pháp toàn diện để thực hiện.

- Tổ đại biểu đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản: Quyết
định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ
thông giai đoạn 2018 - 2025”, quy định ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS,
40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp vào năm 2020, 40% và 45% vào năm 2025. Đề nghị có cơ chế phối hợp
giữa các ngành và các giải pháp để đạt chỉ tiêu trên.

c. Về lĩnh vực nội chính, thực thi pháp luật

- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến: Tình hình an ninh trật tự, tội
phạm về  ma túy vẫn diễn biến phức tạp;  đặc biệt còn  237 trường hợp người
nghiện có quyết định cai nghiện tập trung của Tòa án nhân dân đang ở ngoài xã
hội, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên
địa bàn tỉnh. Đề nghị giải trình rõ số trường hợp người nghiện đã có quyết định
của Tòa án đang ở ngoài xã hội, trong khi Cơ sở cai nghiện ma túy đã được sửa
chữa, nâng cấp; giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: việc thực
hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất qua các năm đạt
tỷ lệ thấp về tổng số dự án và tổng diện tích thu hồi. Rất nhiều dự án thu hồi đất
đã quá 3 năm nhưng không thực hiện. Đề nghị kiểm tra và xử lý.

- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng

+ Công tác quản lý và phối hợp quản lý các đối tượng chấp hành án treo,
cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú, đối tượng sau khi chấp
hành xong án phạt tù ở một số địa phương, nhất là cấp xã thực hiện chưa nghiêm
túc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có các giải
pháp quản lý các đối tượng trên.

+ Việc tách thửa để thực hiện bản án quyết định của Tòa án gặp vướng
mắc về diện tích tối thiểu tách thửa đất theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND
ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định hạn mức đất ở và điều
kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đề nghị
UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND cho phù hợp
tình hình thực tế.
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2. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh

+ Về chỉ tiêu thu ngân sách: cần có giải pháp tổng thể và chi tiết về thu
ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 để hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

+ Đề nghị làm rõ nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp huyện trong việc triển khai
thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh
trong thời gian tới.

II. Nội dung chất vấn

- Đề nghị chất vấn  Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn:  về thực trạng công tác đầu tư, quản lý, sử dụng, duy tu,
bảo trì, nâng cấp các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông
thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

- Đề nghị chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Năm 2022, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát, tuy nhiên giải ngân vốn đầu
tư công 6 tháng đầu năm đạt thấp, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của
tỉnh, đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại
biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Thường trực HĐND
tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND, 
  BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- 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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