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BÁO CÁO
Giải trình về những nội dung chưa đưa vào dự thảo Nghị quyết 

về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 

Thực hiện 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; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh
và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp, xây dựng dự thảo
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 trình HĐND
tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa đưa vào dự thảo Nghị quyết về
Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023, lý do: đã được HĐND tỉnh
giám sát; Thường trực HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, đưa vào chương trình giám sát
những năm tiếp theo để đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực giám sát của HĐND
tỉnh, cụ thể như sau:

1. Những nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát

- Kết quả thực hiện  Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014
của HĐND tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng
khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị
quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về
việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn
tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-
HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Bình Phước;

- Hoạt động quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất
động sản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực
hiện Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc
chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản;

- Việc thực hiện hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
do tỉnh quản lý;

-  Việc  thực  hiện  Nghị  định  số  130/2020/NĐ-CP  ngày  30/10/2020  của
Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
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hạn  trong  cơ  quan,  tổ  chức,  đơn  vị;  Nghị  định  số  59/2019/NĐ-CP  ngày
01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 17/5/2021 về
việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Bình Phước;

- Việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch covid – 19;

- Tình hình đời sống của nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, các hộ nghèo
và đồng bào dân tộc thiểu số để có Kế hoạch vận động, chăm sóc nạn nhân da
cam và tham mưu HĐND tỉnh về số lượng và tình hình cụ thể;

-  Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng chế độ của
Nhà nước như : Thương binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam;

-  Việc  triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  số  17/2020/NQ-HĐND  ngày
27/10/2020 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh người dân
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm
học 2020 - 2021 đến năm học 2024 – 2025;

-  Việc  triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  số  30/2020/NQ-HĐND  ngày
10/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có
uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

-  Việc  thực  hiện  Nghị  định  số  138/2020/NĐ-CP  ngày  27/11/2020  của
Chính  phủ  về  tuyển  dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  công  chức;  Nghị  định  số
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức.

2. Những nội dung Thường trực HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, đưa vào
chương trình giám sát những năm tiếp theo

- Việc quản lý, sử dụng tài sản công ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa
đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản
lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-
HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh;

- Việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở các cơ quan, tổ chức,
nhà công vụ,… và quyền sử dụng đất) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp  nhà  nước  theo  Nghị  định  số  167/2017/NĐ-CP ngày  31/12/2017  của
Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số
67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 167/2017/NĐ-CP;
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- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, quản lý hoạt động
vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ,
kinh doanh dịch vụ xe đưa rước học sinh, công nhân;

- Việc thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày  13/7/2020  về
quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của
nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm
2020 - 2021 đến năm 2024 - 2025 và Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày
13/7/2020 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm học 2020 – 2021;

- Việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số
1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
văn hóa công vụ gắn thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức năm
2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

- Việc thực hiện Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của
HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch
bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Việc quản lý, cấp phép, thực hiện pháp luật về công chứng, chứng thực tại
cơ sở công chứng Nhà nước, tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo giải trình về những nội dung chưa đưa  vào dự thảo
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023,
Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo. 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, 
BTTMTTQVN 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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