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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 45/KH-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                              

        Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và 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 244/NQ- HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2021; 

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành 

viên Ban; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt 

động năm 2021 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Văn hóa - Xã hội 

và các thành viên Ban theo quy định của pháp luật và bám sát sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; góp phần tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng nhân dân, các 

ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.  

2. Yêu cầu  

Việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và tình hình thực tiễn 

địa phương; đúng chương trình, kế hoạch và tiến độ đề ra. Phát huy cao vai trò, 

tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của từng thành viên Ban Văn hóa - 

Xã hội trong tham gia các hoạt động của Ban. 

II. KẾ HOẠCH CHUNG  

 2.1. Giám sát chuyên đề 

  Giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với 

người lao động trên địa bàn tỉnh”. 

 2.2. Về hoạt động giám sát thường xuyên 

2.2.1. Giám sát việc thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho các 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 
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2.2.2. Giám sát kết quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

và việc quy hoạch, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Về hoạt động khảo sát 

2.3.1. Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND, ngày 

13/7/2018 của HĐND tỉnh về “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân 

ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và 

Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”. 

2.3.2. Khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

2.3.3. Khảo sát kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Về hoạt động khác 

2.4.1. Tham gia giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh về 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các 

cuộc họp, kỳ họp trong năm 2021; giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các 

tỉnh Bắc Trung Bộ; các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp do Quốc hội, Tỉnh ủy, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức.   

2.4.2. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác nhân sự của Ban 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.4.3. Theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện các 

kiến nghị của Ban để kịp thời đôn đốc, giám sát.  

2.4.4. Tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh giữa các Kỳ họp HĐND 

tỉnh theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.4.5. Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, 

đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các hoạt động theo sự phân công, điều 

hòa công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.   

2.4.6. Thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, nắm bắt 

tình hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội; giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề 

xuất của cử tri.   

2.4.7. Kịp thời tổng hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có 

tính thời sự để chuyển đến Thường trực HĐND, các Kỳ họp HĐND tỉnh; tập 

trung cho hoạt động chất vấn tại kỳ họp, nhất là các vấn đề chất vấn có nội dung 

gắn với thực tiễn hoạt động của các thành viên Ban, qua đó góp phần nâng cao 

hiệu quả kỳ họp.   
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2.4.8. Tổ chức cho các thành viên của Ban đi tham gia học tập kinh nghiệm 

về hoạt động HĐND tại một số tỉnh, thành phố. 

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Thời 

gian 
Nội dung thực hiện 

Quý I 

1. Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND, 

ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về “Bảo tồn và phát huy giá trị 

các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện 

Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình 

đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”. 

2. Khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Tham gia giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quý II 

 

1. Tiếp tục tham gia giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Làm việc với UBND một số huyện, thị, thành phố về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để nắm thông tin phục vụ công 

tác thẩm tra, chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm. 

3. Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 

2021 của Ban Văn hóa - Xã hội.  

4. Tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội nhiệm kỳ 2016-

2021. 

5. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác nhân sự của 

Ban nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quý III 

1. Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các chính sách, pháp luật 

đối với người lao động trên địa bàn tỉnh”. 

2. Khảo sát kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng 

nhân dân tại một số tỉnh, thành phố. 

Quý IV 

1. Giám sát kết quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia; việc quy hoạch, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Giám sát việc thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho 

các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 

3. Làm việc với một số đơn vị, địa phương để nắm thông tin phục 
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vụ công tác thẩm tra, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp cuối năm. 

4. Tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 

của Ban văn hóa - xã hội. 

 

Tùy vào tình hình thực tế, Ban có thể bổ sung thêm các chương trình giám 

sát, khảo sát, làm việc khác.   

Căn cứ kế hoạch nêu trên, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng 

nhân dân tham mưu kế hoạch hoạt động từng tháng, từng quý và phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt các hoạt động của Ban./.  

                
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các Ban HĐND tỉnh (ph/h) 

- Thành viên Ban VH-XH (thực hiện); 

- Chánh Văn phòng; 

- Các phòng  THTTDN, CT HĐND; 

- Lưu: VT. HĐ5 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 
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