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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế -  

xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2021 - 2025  

(lĩnh vực văn hóa - xã hội)  

(Trình tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII) 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra các 

báo cáo
1
, tờ trình

2
 kèm dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh 5 năm 2021 - 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 18, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kết quả như sau: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

1. Về kết quả đạt được 

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế, khu vực và trong 

nước có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của 

đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt kéo dài, nhưng với quyết tâm 

và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 

2020, một số chỉ tiêu kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa - xã 

hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban Văn 

hoá - Xã hội cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh đã nêu trong báo cáo, đồng thời xin nhấn mạnh và bổ sung thêm một số nội 

dung như sau: 

(1) Đề nghị UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận rõ hơn vai trò của công tác 

truyền thông trong phòng chống dịch Covid-19, đã tác động mạnh mẽ làm thay 

đổi ý thức, nhận thức của người dân, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. 

Tích cực cập nhật, đưa tin về tình hình lũ lụt, tuyên truyền, kêu gọi, tạo sự lan tỏa 

về tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng xã hội, tạo nên sức mạnh to lớn 

để giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, trở lại với cuộc sống bình thường. 

                                           
1
 Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 04/12/2020 về Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 02/12/2020 về kiểm điểm công tác chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh năm 2020. 
2
 Tờ trình 463/TTr-UBND ngày 04/12/2020 về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.Tờ trình 462/TTr-UBND ngày 04/12/2020 về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2021-2025. 
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Đặc biệt, triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức bài bản, 

có nhiều sáng tạo, đổi mới, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công Đại 

hội Đảng từ cơ sở đến tỉnh, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân. 

(2). Đề nghị đánh giá cụ thể, toàn diện hơn về kết quả khắc phục hậu quả 

mưa lũ. Trong báo cáo của UBND tỉnh chỉ mới đánh giá khái quát một số kết quả 

về mặt kinh tế, chưa đề cập đến những giá trị tinh thần, những kết quả về mặt văn 

hóa - xã hội, những truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, 

yêu thương, sự chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân cả nước và các tổ chức 

quốc tế hướng về đồng bào tỉnh ta. 

(3) Trong tình hình khó khăn, phức tạp do dịch bệnh Covid-19, mưa lũ kéo 

dài nhưng đã phát động các phong trào thi đua, tổ chức các ngày lễ lớn của quê 

hương, đất nước một cách đơn giản, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, địa phương được triển khai tích cực. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Xây dựng 

Nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến 

tích cực trong đời sống xã hội
3
. Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tại 

các đấu trường quốc gia
4
 và khu vực. Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi 

đấu hoàn thành chỉ tiêu, giữ hạng tại giải vô địch bóng đá quốc gia V-League. 

(4) Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả 

tốt, đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh  đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc 

gia
5
. Đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 

281/QĐ-TTg ngày 02/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê và Đại hội biểu 

dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu. Hà Tĩnh là một 

trong 08 tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc. Tích cực 

thực hiện giải pháp biệt phái giáo viên, góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu 

giáo viên ở một số địa phương. Hoàn thành Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và 

nhà công vụ giáo viên; quan tâm đầu tư ngân sách và lồng ghép các chương trình, 

dự án để nâng cấp, cải tạo, xây mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở 

giáo dục; đặc biệt là việc đầu tư xây mới, cải tạo các công trình vệ sinh trường 

học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đi vào chiều sâu về chất lượng 

                                           
3
 Đến nay, toàn tỉnh có 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 741/1640 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công 

nhận đạt chuẩn văn hóa, có 334.983/372.253 gia đình văn hóa (đạt 89,98%); 1821/ 2007 thôn, tổ dân phố văn hóa 

(đạt 90,73%). 
4
 Tham gia 30 giải quốc gia và quốc tế đạt 145 huy chương (67HCV-31HCB-47HCĐ). 

5
 Có 89/100 giải học sinh giỏi quốc gia, có 04 giải nhất, 19 giải nhì, có 31 giải 3, 35 giải khuyến khích; có 08 em 

được gọi dự thi chọn vào đội dự tuyển dự thi quốc tế;  
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các tiêu chí; số lượng trường chuẩn quốc gia tiếp tục tăng
6
. Triển khai linh hoạt 

các hình thức dạy học, nhất là dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình giáo dục 

trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. 

(5) Chất lượng khám chữa bệnh và y đức ngày càng được nâng lên; từng 

bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Đặc biệt, việc triển khai Đề án 

khám, chữa bệnh từ xa đã góp phần làm giảm tải đáng kể số bệnh nhân điều  trị 

nội trú tại các bệnh viện. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế xanh, 

sạch, đẹp, an toàn được chú trọng. Đã chủ động các phương án phòng, chống 

dịch, làm tốt công tác theo dõi, giám sát, quản lý việc cách ly y tế, không để dịch 

bùng phát trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và điều trị thành công cho 04 bệnh nhân bị 

covid 19. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, góp phần 

giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra.  

(6) Quan tâm thực hiện các chính sách về lao động, người có công và xã 

hội. Triển khai kịp thời việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Chủ động, tích cực 

tham mưu triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác quản lý nhà 

nước về lao động đi làm việc ở nước ngoài, lao động là người nước ngoài trên địa 

bàn được tăng cường trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. 

(7) Hoạt động báo chí, xuất bản có chuyển biến rõ nét, công tác quản lý 

nhà nước về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được chú trọng. Kiểm soát tốt 

việc xuất bản các ấn phẩm. Hoạt động bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển; 

hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, bổ sung; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại các cơ quan, doanh nghiệp.  

2. Về một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất 

với những tồn tại, hạn chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, 

đề nghị đánh giá rõ hơn về những ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, của biến đổi 

khí hậu, hạn hán, lũ lụt đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và tác động 

đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Báo cáo 

của UBND tỉnh mới chỉ nêu những ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu về kinh tế. Ngoài ra, Ban xin nhấn mạnh và nêu thêm một số nội dung 

như sau: 

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng việc tổng kết, 

đánh giá kết quả triển khai một số chủ trương, chính sách chưa được thực hiện 

nghiêm túc. 

                                           
6
 Đến cuối năm học 2019-2020, có 547/700 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 78,1%); mầm non có 182/265 trường 

(68,6%); tiểu học có 207/239 trường (86,6%); THCS có 125/150 trường (83,3%) và THPT có 33/46 trường 

(71.7%). 
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Một số chính sách, quy định trên lĩnh vực văn hoá - xã hội chưa được quan 

tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời. 

Đến nay tỉnh ta vẫn chưa ban hành Đề án phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh
7
; 

chậm xây dựng và phê duyệt đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ 

thông
8
; chưa xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực giáo dục và bộ tiêu 

chí đánh giá cơ sở giáo dục chất lượng cao để áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

Tình trạng vi phạm quy chế trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, nhất là trong cán bộ, đảng viên vẫn còn xảy ra. Công tác bảo tồn và 

phát huy các giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao. Đặc biệt, đối với các di sản 

văn hóa phi vật thể khó bảo tồn, có nguy cơ cao mai một. Quản lý nhà nước về gia 

đình còn hạn chế, các vụ bạo lực gia đình tuy có giảm nhưng tính chất của một số vụ 

việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực, gây hiệu ứng không tốt trong đời sống 

nhân dân. Gần đây, một số vụ án giết người thân, tự sát tập thể xẩy ra trên địa bàn 

gây hoang mang trong dư luận. Đây đang là những vấn đề nhức nhối cần sự quan 

tâm có các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả của chính quyền, đoàn thể 

và cộng đồng xã hội. 

Thể thao thành tích cao tuy đạt nhiều thành tích đáng kể nhưng chưa thực 

sự bền vững. Một số chính sách phát triển du lịch chưa phát huy hiệu quả. Việc 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, karaoke, việc cưới, việc tang, 

lễ hội… chưa được làm thường xuyên; công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, thể 

thao, du lịch còn nhiều bất cập.  

Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn gặp nhiều khó 

khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Nội dung triển khai thực hiện Đề án “Đẩy 

mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 

2020” tuy đã đạt được một số kết quả nhưng thực tế vẫn chưa được quan tâm 

đúng mức. Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học; vấn đề thừa, thiếu giáo viên giữa 

các địa phương, môn học chậm được khắc phục; giải pháp điều động giáo viên 

biệt phái chỉ là tạm thời trước mắt, chưa có giải pháp căn cơ lâu dài; giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống cho học sinh chưa đáp ứng yêu cầu, bạo lực học đường vẫn 

còn xảy ra. Cơ sở vật chất một số trường học bị hư hỏng nặng do mưa lũ kéo dài 

làm ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động dạy và học. 

Việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp y tế còn gặp khó 

khăn. Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến huyện chưa đồng 

đều, năng lực chuyên môn và quản lý tại tuyến cơ sở còn hạn chế, để xảy ra một 

                                           
7
 Nghị quyết 102/NQ-CP  về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong xây 

dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương. 
8
 Theo quy định tại Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là hoàn thành trong năm 2018 để triển khai 

thực hiện, nhưng đến năm 2020 mới thực hiện việc phân cấp về cho UBND cấp huyện xây dựng, phê duyệt. 
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số sai sót nghiêm trọng trong quá trình đầu tư mua sắm trang thiết bị tại một số 

bệnh viện. Công tác phát triển kỹ thuật chuyên sâu nhìn chung vẫn chưa đáp ứng 

yêu cầu. Việc thu hút và giữ chân đội ngũ bác sỹ có tay nghề cao, chuyên môn 

sâu gặp khó khăn. Cơ sở vật chất một số bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến 

huyện chưa đồng bộ, tình trạng xuống cấp, diện tích chật hẹp ảnh hưởng lớn đến 

công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa Bảo 

hiểm xã hội và các cơ sở Y tế trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế còn chậm, nợ đọng bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh còn 

cao. Công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, của tỉnh về dân số- kế hoạch hóa gia đình chưa được 

quan tâm đúng mức. Một số chỉ tiêu như tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới 

tính khi sinh chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thu hút lao động làm việc trên 

địa bàn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng xuất khẩu lao động trái phép, lao động Hà 

Tĩnh bỏ trốn, định cư bất hợp pháp ở nước ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy, làm 

ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; 

mặt trái của xuất khẩu lao động đối với gia đình và xã hội ngày càng phức tạp, đã 

xảy ra một số vụ việc hết sức đau lòng. Triển khai thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách về giảm nghèo của tỉnh còn 

nhiều khó khăn, chưa phát huy tối đa hiệu quả. Người dân còn thiếu tính chủ 

động vươn lên thoát nghèo, có tâm lý trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước, sự 

giúp đỡ của cộng đồng xã hội nên hiệu quả công tác giảm nghèo thiếu bền vững. 

Tỷ lệ giảm nghèo năm 2020 chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Quản lý nhà nước về công tác 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em còn nhiều hạn chế. Tình trạng trẻ em bị đuối nước 

ngày càng tăng
9
, để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội. 

Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn diễn ra ở một số địa phương; tệ nạn xã 

hội xâm nhập vào giới trẻ ngày càng tăng. 

Quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản còn nhiều hạn chế, đến nay vẫn 

chưa xây dựng và ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/3019 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ 

người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

còn thấp. Hạ tầng an toàn thông tin chưa thực sự đảm bảo, nguy cơ mất an toàn 

thông tin đang ở mức cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Thực hiện chủ trương của 

tỉnh về kêu gọi đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung chậm, đến nay chưa 

triển khai thực hiện được. 

 

                                           
9
 Năm 2020, số trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh bị đuối nước là 32 cháu 
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II. Về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các mục 

tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nêu. 

Đồng thời, đề nghị quan tâm một số nội dung như sau: 

1. Bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết việc làm mới; tỷ lệ gia đình văn hóa, 

thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; phường, thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

2. Đề nghị UBND tỉnh bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, trong đó  

tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

- Bổ sung vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nội dung về tổ 

chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, đây là nội dung có ý 

nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân Hà Tĩnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm đầu tư 

nguồn lực và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá 

- xã hội, ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa ở các cấp. Ban hành Đề án về phát triển 

văn hóa, con người Hà Tĩnh, từ đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của 

Chính phủ, Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2015 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. Có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi 

vật thể. Đặc biệt là các di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Thực hiện 

đúng các quy định của Luật di sản văn hóa về trùng tu, tôn tạo di tích. Tổ chức tốt 

các hoạt động nhằm khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao cơ sở, tránh xuống 

cấp, lãng phí; khuyến khích việc sử dụng thiết chế Đình làng tổ chức các hoạt 

động cộng đồng thôn xóm thay cho việc xây dựng nhà văn hóa thôn. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về gia đình, có các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và 

hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo 

đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, xã hội. 

 - Triển khai thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát 

triển giáo dục, đào tạo theo Luật giáo dục 2019, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư 
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phát triển giáo dục, đào tạo giai đoạn 2019 - 2025; Nghị quyết số 96/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo,… đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo. Quan tâm triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời 

trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục, đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tránh chạy theo thành tích. Tăng cường 

giáo dục đạo đức, ý thức lao động và kĩ năng sống cho học sinh; quan tâm theo dõi, 

xử lý triệt để tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, 

thân thiện, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp 

THCS. Có giải pháp lâu dài giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên một cách căn 

cơ, đảm bảo chất lượng dạy và học. Rà soát thực trạng cơ sở vật chất các trường học 

sau sáp nhập, các trường bị ảnh ảnh hưởng do mưa lũ để có lộ trình đầu tư một cách 

hợp lý, gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công 

tác xã hội hoá giáo dục, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp 

giáo dục.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, dân số, quan 

tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

cho các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tuyến huyện, tuyến cơ sở. Tập trung thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong 

tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025. Thực hiện đồng bộ 

các giải pháp phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 

tại các tuyến. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là các 

dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới. Chủ động tham mưu kịp thời các giải pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý 

chất thải y tế, bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế 

xanh - sạch - đẹp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dân số - 

kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-

NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6, khóa XII về công tác dân số trong tình 

hình mới; thực hiện tốt mục tiêu chuyển trọng tâm từ dân số - kế hoạch hóa gia 

đình sang dân số và phát triển. 

  - Tiếp tục triển khai đồng bộ công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm; 

tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho 

người dân, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, kiểm tra, giám sát và công khai thông tin 

trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách 

của Trung ương, của tỉnh về lao động, người có công và các đối tượng bảo trợ xã 

hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh về bảo hiểm xã 
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hội, bảo hiểm y tế, giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ xuất khẩu lao động,…. Nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng giải quyết việc làm sau đào tạo; thực hiện 

tốt các chính sách đối với người lao động. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu 

lao động; chấn chỉnh tình trạng xuất khẩu lao động trái phép, lao động bỏ trốn cư 

trú bất hợp pháp ở nước ngoài; có giải pháp xử lý những hệ lụy về mặt gia đình 

và xã hội do xuất khẩu lao động xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các chính sách 

giảm nghèo; tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ; đánh gia kết quả thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững Hà Tĩnh giai 

đoạn 2016 - 2020. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em; có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống có hiệu quả tình trạng trẻ 

em bị đuối nước, bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội trong 

giới trẻ. 

- Khẩn trương ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/3019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về 

hoàn thiện Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh 

và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất 

bản, bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của 

pháp luật. Bố trí nguồn lực để triển khai các nội dung theo các quy hoạch, kế 

hoạch, dự án đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ kêu gọi xúc tiến đầu tư khu 

Công nghệ thông tin tập trung của tỉnh. 

III. Về dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 

năm 2021 - 2025  

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu (lĩnh vực văn hóa - xã hội) 5 năm 2021 - 2025 như 

dự thảo Nghị quyết. Nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã phù 

hợp với định hướng quy hoạch tỉnh; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm 

vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị quan tâm 

một số nội dung sau: 

Về các chỉ tiêu cụ thể, đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu quan trọng trên lĩnh 

vực giáo dục như tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, các chỉ tiêu về dân số như tốc 

độ tăng dân số tự nhiên hàng năm, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ người 

cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc 

tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. 

Về nhiệm vụ, giải pháp, đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp về 

phòng chống đại dịch Covid-19, đảm bảo vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát 
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triển kinh tế - xã hội; về ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; về phát triển văn 

hóa, con người Hà Tĩnh; về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chấn chỉnh hoạt 

động xuất khẩu lao động… 

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, đã đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu 

trên lĩnh vực văn hoá - xã hội khá cao. Để hoàn thành được đòi hỏi phải có các giải 

pháp chi tiết, cụ thể, đồng bộ, khoa học và có nguồn lực kinh phí thỏa đáng để thực 

hiện. Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy các giải pháp nêu trong dự thảo Nghị quyết 

trình HĐND tỉnh còn chung, chưa cụ thể. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần 

xác định giải pháp cho từng ngành, từng lĩnh vực; bố trí nguồn lực; phân công các 

cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, xác định hệ thống 

các giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham 

dự Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII; 

- TTTT (đăng tải lên Website); 

- Lưu: VT, HĐ5. 

  Gửi bản điện tử 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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