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KẾ HOẠCH  
Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

  
 

Căn cứ 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 ngày năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015;  

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Nghị quyết về các nội dung lĩnh vực văn 

hóa - xã hội; Chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề và 

Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 

năm 2021;  

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất ý kiến của các thành viên Ban tại cuộc 

họp ngày 14/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế 

hoạch hoạt động năm 2021 như sau:   

I. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN 

1. Hoạt động giám sát 

1.1. Giám sát chuyên đề: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Giám sát thường xuyên 

- Giám sát công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp; quản lý, sử 

dụng các khoản thu, chi trong trường học; việc thực hiện Nghị quyết số 

96/2018/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

2. Hoạt động khảo sát, làm việc thường xuyên 

- Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Khảo sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát kết quả thực hiện các chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát việc thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, thể thao trên 

địa bàn tỉnh 

- Làm việc với các ngành khối văn hóa - xã hội về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2021 và phương hướng năm 2022. 
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3. Thẩm tra, xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Tổng hợp, giám sát, thẩm tra các báo cáo phục vụ các kỳ họp của 

HĐND tỉnh. 

5. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự phân công, 

điều hòa của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban sẽ tổ chức một số cuộc 

khảo sát và giám sát thường xuyên khác. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1. Hàng tháng lãnh đạo Ban tham gia phiên họp Thường trực Hội đồng 

nhân tỉnh và các cuộc họp, làm việc của tỉnh. 

2. Tham gia các Hội nghị, cuộc họp, hoạt động phối hợp với Hội đồng dân 

tộc và các Ủy ban của Quốc hội. 

3. Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh 

Bắc Trung Bộ. 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Quý III 

- Chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2021: 

+ Tổ chức khảo sát thực tế, họp Ban để thẩm tra các nội dung thuộc 
lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa 
XVIII; 

+ Tham gia kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Họp Ban phân công nhiệm vụ thành viên và định hướng một số 
nhiệm vụ của Ban nhiệm 2021-2026; 

- Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 
13/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển 
du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Khảo sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã 
hội trên địa bàn tỉnh. 

Quý IV 

- Giám sát chuyên đề: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm 
trên địa bàn tỉnh. 

- Giám sát công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp; quản 
lý, sử dụng các khoản thu, chi trong trường học; việc thực hiện Nghị 
quyết số 96/2018/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non và phổ 
thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Khảo sát kết quả thực hiện các chính sách đối với công tác bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát việc thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, thể thao 
trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp cuối năm 2021: 

+ Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử; 

+ Làm việc với một số địa phương và sở, ngành thuộc khối văn hóa - 



3 

 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 202; phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022; 

+ Tổ chức họp Ban để thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - 
xã hội trình tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp cuối năm; 

+ Tham gia kỳ họp chuyên đề, kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND 
tỉnh. 

7. Tổng kết hoạt động năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động 
năm 2022. 

 
Căn cứ kế hoạch trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu 

Ban Văn hóa - Xã hội bố trí lịch hoạt động từng tháng và phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan để tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;  

- Thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh (phối hợp); 

- Các sở: VH, TT&DL; GD&ĐT; YT; LĐ,TB&XH; 

TT&TT; BHXH; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ2. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 
 


		anhnga.dbnd@hatinh.gov.vn
	2021-07-29T16:57:47+0700


		hdndtinh@hatinh.gov.vn
	2021-07-29T17:03:58+0700




