HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10 /QĐ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển
đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030
theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
THƢỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm
2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX,
nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về
chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát
triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo
Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
1. Thành phần Đoàn giám sát gồm có:
a) Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND
tỉnh.
b) Phó Trưởng đoàn:
- Ông Lại Thế Thông - UVTT, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - UVTT, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh.
2. Kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị: Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Tổ trưởng Tổ đại biểu
HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ, huyện Trảng Bom và thành phố Long
Khánh (tham dự khi Đoàn làm việc tại địa phương). Văn phòng Đoàn ĐBQH,
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh. Thường trực HĐND, Ban Kinh tế
xã hội huyện Cẩm Mỹ, huyện Trảng Bom và thành phố Long Khánh (tham dự
khi Đoàn làm việc tại địa phương) tham gia cùng đoàn giám sát.

3. Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi
Trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cử lãnh đạo tham gia, báo cáo các nội dung
liên quan trách nhiệm của ngành theo yêu cầu của Đoàn (khi đoàn giám sát tại
các địa phương).
4. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tham dự đưa
tin.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 70 Luật Hoạt động giám sát của
Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Điều 3. Đơn vị chịu sự giám sát
- Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ.
- Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom.
- Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Điều 4. Nội dung giám sát
Kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn
đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày
11/7/2014 của HĐND tỉnh (theo đề cương chi tiết đính kèm). Cụ thể như sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh - Phụ lục 1.
- Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ - Phụ lục 2.
- Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom - Phụ lục 3.
- Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh - Phụ lục 4.
Điều 5. Thời gian, địa điểm giám sát
1. Ngày 26/5/2020: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ.
Thời gian: Lúc 08 giờ 00’, tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Cẩm Mỹ.
2. Ngày 27/5/2020: Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Thời gian: Lúc 08 giờ 00’, tại Trụ sở HĐND-UBND thành phố Long
Khánh.
3. Ngày 29/5/2020: Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom.
Thời gian: Lúc 08 giờ 00’, tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Trảng Bom.
4. Ngày 02/6/2020: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian: Lúc 08 giờ 00’, tại Trụ sở Khối nhà nước tỉnh - số 02, đường
Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điều 6. Điều khoản thi hành.
1. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị thành
viên Đoàn giám sát, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện các biện pháp phòng,
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chống lây nhiễm (đeo khẩu trang, nước sát khuẩn) theo Chỉ thị số 19/CT-TTg
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 4905/UBND-KGVX
ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
2. Thành viên Đoàn giám sát, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm thi
hành quyết định này.
3. Đơn vị chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản các nội dung theo đề
cương kèm theo Quyết định này gửi về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày
20/5/2020; bố trí phòng họp, thành phần tham dự phù hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài
liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn tại buổi làm việc.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia
đoàn giám sát và chuẩn bị tài liệu liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý
của ngành phục vụ Đoàn giám sát tham khảo (khi đoàn giám sát UBND tỉnh).
5. Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp phục vụ Đoàn giám sát tại Trụ
sở Khối nhà nước tỉnh.
6. Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu các báo cáo của đơn vị chịu sự giám
sát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu, phục vụ cho đoàn giám sát.
(Đại biểu tham gia đoàn giám sát xin liên hệ Văn phòng HĐND tỉnh trước
ngày giám sát để bố trí xe).
Quyết định này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Như điều 1, điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VP.HĐND tỉnh;
- Trưởng các Phòng: TH, HC-TC-QT;
- Lưu: VT, PTH(huyen).

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Nguyễn Sơn
Hùng
Email:
hungns@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Hội đồng nhân
dân tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh
Thời gian ký: 06.05.2020
10:37:50 +07:00

Nguyễn Sơn Hùng
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Phụ lục 1
ĐỀ CƢƠNG GIÁM SÁT – UBND TỈNH
Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn
đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND
ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-HĐND ngày 06/5/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh)
1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng
Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết số
116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
2. Việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp
thông tin về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
3. Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị giai đoạn đến năm
2020 theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh, trong đó nêu rõ tiêu chí của
từng loại đô thị (tổng số tiêu chí thực hiện, số tiêu chí đã đạt, số tiêu chí chưa
đạt).
4. Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh
Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030, cụ thể như
sau:
- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị;
lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết xây dựng của đô
thị; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
- Kết quả thực hiện các nội dung của chương trình về xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật diện rộng, xây dựng mạng lưới đô thị giai đoạn đến năm 2020.
- Công tác lập, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị giai
đoạn đến năm 2020. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ, huy động (Vốn
ngân sách địa phương, vốn ngân sách của Trung ương; vốn huy động khác …).
- Kết quả thực hiện danh mục các dự án đầu tư giai đoạn đến năm 2020
theo từng đô thị (tổng số dự án đã triển khai, số dự án đã hoàn thành, số dự án
đang triển khai và số dự án chưa triển khai).
- Việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn
bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị.
5. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và chỉ đạo thực hiện
chiến lược tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012
của Thủ tướng Chính phủ.
6. Kết quả thực hiện việc rà soát đánh giá và xác định các khu vực phát triển
đô thị, lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị, thành lập Ban quản lý
khu vực phát triển đô thị.

7. Công tác lập, điều chỉnh đề án phân loại đô thị theo quy định tại Nghị
quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
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hội về phân loại đô thị (nêu cụ thể từng đô thị).
8. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát
triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 –
2030; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).
9. Giải pháp để thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai
giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 – 2030 và các quy định của pháp
luật về phát triển đô thị./.
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Phụ lục 2
ĐỀ CƢƠNG GIÁM SÁT – UBND HUYỆN CẨM MỸ
Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn
đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND
ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 06/5/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh)
1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng
Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết số
116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
2. Việc thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị giai đoạn đến năm 2020
theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh.
3. Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh
Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 trên địa bàn, cụ
thể như sau:
- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị;
lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết xây dựng của đô
thị; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
- Kết quả thực hiện các nội dung của chương trình về xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật diện rộng, xây dựng mạng lưới đô thị giai đoạn đến năm 2020.
- Công tác lập, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị giai
đoạn đến năm 2020. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ, huy động (Vốn
ngân sách địa phương, vốn ngân sách của Trung ương; vốn huy động khác …).
- Kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị giai đoạn đến
năm 2020 (tổng số dự án đã triển khai, số dự án đã hoàn thành, số dự án đang
triển khai và số dự án chưa triển khai).
- Việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn
bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị.
4. Công tác lập, điều chỉnh đề án phân loại đô thị theo quy định tại Nghị
quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về phân loại đô thị.
5. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát
triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 2030 trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
(nếu có).
9. Giải pháp để thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai
giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 và các quy định của pháp
luật về phát triển đô thị./.
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Phụ lục 3
ĐỀ CƢƠNG GIÁM SÁT – UBND HUYỆN TRẢNG BOM
Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn
đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND
ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-HĐND ngày 06/5/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh)
1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng
Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết số
116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
2. Việc thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị giai đoạn đến năm 2020
theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh.
3. Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh
Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 trên địa bàn, cụ
thể như sau:
- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị;
lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết xây dựng của đô
thị; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
- Kết quả thực hiện các nội dung của chương trình về xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật diện rộng, xây dựng mạng lưới đô thị giai đoạn đến năm 2020.
- Công tác lập, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị giai
đoạn đến năm 2020. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ, huy động (Vốn
ngân sách địa phương, vốn ngân sách của Trung ương; vốn huy động khác …).
- Kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị giai đoạn đến
năm 2020 (tổng số dự án đã triển khai, số dự án đã hoàn thành, số dự án đang
triển khai và số dự án chưa triển khai).
- Việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn
bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị.
4. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày
06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực
thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô
thị loại IV; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện và giải pháp để
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của
HĐND tỉnh trong thời gian tới./.
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Phụ lục 4
ĐỀ CƢƠNG GIÁM SÁT – UBND TP LONG KHÁNH
Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn
đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND
ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 06/5/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh)
1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng
Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết số
116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
2. Việc thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị giai đoạn đến năm 2020
theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh.
3. Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh
Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2030 trên địa bàn, cụ
thể như sau:
- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị;
lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết xây dựng của đô
thị; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
- Kết quả thực hiện các nội dung của chương trình về xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật diện rộng, xây dựng mạng lưới đô thị giai đoạn đến năm 2020.
- Công tác lập, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị giai
đoạn đến năm 2020. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ, huy động (Vốn
ngân sách địa phương, vốn ngân sách của Trung ương; vốn huy động khác …).
- Kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị giai đoạn đến
năm 2020 (tổng số dự án đã triển khai, số dự án đã hoàn thành, số dự án đang
triển khai và số dự án chưa triển khai).
- Việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn
bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị.
4. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày
13/11/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã
Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai; những thuận lợi, khó khăn
trong triển khai thực hiện và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
122/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh trong thời gian tới./.
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