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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 555/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

 năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) 

(Trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII) 

 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra Báo 

cáo tình hình  kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội) trình Kỳ họp thứ 4 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII như sau: 

I. Về đánh giá kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh 

tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa - xã 

hội có những chuyển biến tích cực, chủ động kịch bản thích ứng, linh hoạt trong chỉ 

đạo, điều hành thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ban Văn hoá - Xã hội nhất trí với những 

nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung 

thêm một số nội dung như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; rà soát, đánh giá các chính sách để ban hành chính sách 

giai đoạn mới, phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của 

địa phương. Đa số các kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra và kết quả giám sát của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến cử tri, ý kiến trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực 

văn hóa - xã hội đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì với quy mô, hình 

thức phù hợp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm 

tái lập tỉnh thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Công tác trùng tu, tôn 

tạo, xếp hạng các di tích lịch sử, văn hóa và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn 

hóa được quan tâm.  

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch Covid 

19, linh hoạt các hình thức dạy học để đảm bảo chương trình. Việc giúp đỡ, hỗ trợ 
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về đời sống, bổ trợ kiến thức cho học sinh trở về từ các tỉnh miền Nam được quan 

tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Tổ 

chức tốt các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm 

túc. Công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực; thực hiện tốt cuộc vận 

động “sóng và máy tính cho em”, thành lập quỹ hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó 

khăn đạt điểm cao vào đại học, góp phần động viên, giúp đỡ các em học sinh nghèo 

thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, nỗ lực phấn đấu học tập tốt hơn.  

Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; từng bước mở rộng, 

triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Tập trung cao và ưu tiên nguồn lực cho công 

tác phòng chống dịch Covid - 19. Chủ động phòng, chống, kiềm chế và kiểm soát 

tốt dịch Covid 19; thực hiện cách ly F1và điều trị F0 tại nhà hiệu quả. Đẩy nhanh 

tiến độ tiêm phủ vắc - xin Covid 19
1
, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Do 

vậy, dù là tỉnh nằm trong vùng có nhiều rủi ro, nguy cơ dịch bệnh cao nhưng đến 

nay tỉnh ta cơ bản đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” và phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ.  

Việc kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư y 

tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch được quan tâm với những cách làm hiệu 

quả, đã huy động 137 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật; tổ chức quyên góp, hỗ trợ kinh 

phí và gần 1.300 tấn lương thực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. 

Nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ người dân từ miền Nam trở về quê 

hương được triển khai kịp thời, đã tổ chức các đợt đón gần 5000 công dân gặp hoàn 

cảnh khó khăn từ vùng dịch trở về an toàn; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhu yếu 

phẩm cho công dân các tỉnh trở về quê hương qua địa bàn tỉnh, thể hiện truyền 

thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của con người Hà Tĩnh, lan 

tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay cùng đồng bào cả nước vượt qua 

khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. 

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Từ cuối năm 2020 đến nay đã huy 

động nguồn lực xã hội hóa gần 290 tỷ đồng để xây dựng 41 nhà văn hóa cộng đồng 

kết hợp tránh bão lũ - đồng thời là “ngôi nhà trí tuệ” làm nơi sinh hoạt văn hóa, thể 

thao, thư viện, hoạt động của các lâu bộ, lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian, góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, gắn kết tình làng, nghĩa xóm; hỗ 

trợ xây dựng gần 3.500 nhà ở kiên cố, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho gần 15 ngàn 

người dân là người có công, gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai, trong đó 

có 32 hộ ở xã Quang Vĩnh, Đức Thọ mưu sinh trên thuyền, qua nhiều thế hệ không 

có đất ở. Các chính sách đối với người có công, giảm nghèo, hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện khá đồng bộ, kịp thời. Công tác 

                                           
1
 Tỷ lệ tiêm vắc - xin cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt cao (99%), đủ 2 mũi đạt gần 60%, trẻ em từ 12 đến dưới 

18 tuổi đạt gần 60%. 
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phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 

người dân trên địa bàn và người dân trở về từ vùng dịch được quan tâm. Tỷ lệ bao 

phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đều tăng và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2
 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, lãnh đạo đã làm giảm các 

cuộc họp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, nhưng vẫn đảm bảo các hoạt 

động được thông suốt, hiệu quả. Quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, mạng xã hội 

được quan tâm và có chuyển biến rõ nét. 

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, đời sống vật chất, tinh 

thần của bà con dân tộc Chứt có chuyển biến tích cực. Triển khai có hiệu quả các 

chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

II. Một số tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cơ bản thống nhất với các nhận định, 

đánh giá về những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh. Đồng 

thời, đề nghị Uỷ ban nhân dân đánh giá thêm một số nội dung sau:   

Việc tham mưu thể chế hóa một số quy định của trung ương, rà soát điều 

chỉnh các chính sách trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn chậm. Một số nội dung kiến 

nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội tại kỳ họp thứ 2 đã được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo nhưng đến nay chưa hoàn thành
3
.  Một số chính 

sách ban hành, bổ sung, điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chậm đi vào cuộc sống, 

việc tuyên truyền, triển khai để người dân tiếp cận chính sách còn khó khăn. 

Thể thao thành tích cao chưa thực sự bền vững, Câu lạc bộ bóng đá Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn. Hoạt động du lịch, dịch vụ chưa đáp ứng được 

nhu cầu thực tiễn, lượng khách du lịch năm 2021 giảm mạnh do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. Các chính sách phát triển du lịch chưa phát huy hiệu quả, nhưng 

chậm có giải pháp điều chỉnh, bổ sung. Đến nay, Bảo tàng Hà Tĩnh đang được bố 

trí chung tại một phần tòa nhà Thư viện tỉnh. Vấn đề này, Ban Văn hóa - Xã hội đã 

đề cập nhiều lần trong các báo cáo thẩm tra, giám sát. Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND 

tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, trong đó, quyết định chủ trương 

                                           
2
 Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc: 89.956 người, đạt 100,2% so với chỉ tiêu. 

Tổng số người tham gia BHYT 1.112.637 người, tăng 1.330 người so với tháng 10 và đã vượt kế hoạch đầu năm. 
3
 Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để “Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh”; sơ kết, 

đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định một số 

chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tham mưu giải pháp tháo gỡ các khó 

khăn, bất cập tromg thực hiện nghị quyết để đưa ngành du lịch phát triển thích ứng với mọi điều kiện trong tình hiện 

nay. Căn cứ Luật Giáo dục 2019, tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định, chính sách trên lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo; trong đó có các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; tham mưu thể chế hóa các quy 

định mới, điều chỉnh, bổ sung các chính sách không còn phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tham mưu ban 

hành Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công 

lập.Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/11/2011 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng, tham mưu ban hành Nghị quyết mới phù hợp với thực tiễn và yêu cầu 

nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
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đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến nay, công trình xây dựng 

Bảo tàng Hà Tĩnh vẫn chưa được triển khai. Việc đặt tên đường tại các đô thị còn 

có những bất cập, hạn chế. Văn bản quy định của Trung ương còn chung chung 

nhưng tỉnh chưa ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa các quy định, đề ra các tiêu chí, áp dụng thống nhất 

trong quá trình thực hiện.  

Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng, miền. Việc sắp xếp lại 

mạng lưới các cơ sở giáo dục chưa đảm bảo lộ trình đề ra; tình trạng thừa, thiếu cục 

bộ giáo viên ở một số địa phương kéo dài nhiều năm nhưng chưa có các giải pháp 

căn cơ tháo gỡ hiệu quả. Giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực 

hành trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng vi phạm đạo đức, 

lối sống, mất an toàn trường học còn diễn ra; đã có một số vụ bạo lực học đường 

nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, ảnh hưởng xấu đến 

môi trường giáo dục, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Việc huy động các khoản 

đóng góp trong trường học còn có những bất cập, đã được cử tri phản ánh qua 

nhiều năm nhưng đến nay chưa được quan tâm giải quyết. 

Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện/trung tâm y tế tuyến huyện 

chưa đồng đều. Phát triển chuyên môn kỹ thuật cao chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở 

vật chất tại một số bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện xuống cấp
4
. Hà 

Tĩnh vẫn là tỉnh có mức sinh cao nhất trong số 31 tỉnh, thành phố có mức sinh cao 

của cả nước. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao hơn mức bình quân 

chung của cả nước (115,02 bé trai/100 bé gái, tăng 2.83 % so với cùng kỳ năm 

2020). Việc kiểm soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch 

của người dân, nhất là những người đi về từ vùng có dịch chưa thực sự hiệu quả, 

vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, làm lây lan dịch bệnh tại một số địa phương.  

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đời sống của nhân dân gặp nhiều 

khó khăn, nhất là lực lượng lao động tự do, công nhân bị giảm giờ làm, giảm 

lương. Quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp xã hội, đặc biệt là hoạt động của 

các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập chưa chặt chẽ. Việc huy động các nguồn 

lực xã hội để từng bước đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng 

bảo trợ xã hội còn khó khăn. Tình trạng trẻ em bị đuối nước, trẻ em bị tai nạn 

thương tích vẫn thường xuyên xảy ra. 

Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, năm 2021, các tội phạm xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe con người
5
, tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia 

tăng
6
 để lại hậu quả nặng nề về mặt tinh thần, một số vụ án xảy ra trên địa bàn mà 

                                           
4
 Như: BVĐK Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn… 

5
 Tội giết người tăng 4 vụ 6 bị can. 

6
 Tăng 7 vụ 7 bị can. 
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hung thủ và nạn nhân có quan hệ huyết thống, họ hàng, làng xóm với nhau cảnh 

báo sự xuống cấp của những giá trị đạo đức, gây bức xúc trong xã hội.  

Quản lý báo chí, xuất bản còn nhiều khó khăn, công tác bảo đảm an toàn 

mạng còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua hệ thống dịch vụ 

công chưa cao
7
. Thực hiện một số dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin 

còn chậm
8
. 

III. Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

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

nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời, đề 

nghị tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai các Chương trình, 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX; Nghị quyết số 249/2020/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-

2025. Để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 

UBND tỉnh cần nghiên cứu đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ trên các lĩnh vực,  

vừa đảm bảo phục hồi kinh tế vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid 19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong điều kiện tình hình 

dịch còn diễn biến phức tạp.  

2. Quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trên 

lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đề ra chiến lược cụ thể để thực hiện quan điểm văn hóa 

là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Kế 

hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đến năm 2030, các Chương trình, Đề án để 

thực hiện đạt kết quả 01 trong 05 chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội 

tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX: “Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà 

Tĩnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số”. Rà soát để có giải pháp khôi 

phục, phát triển du lịch nội địa trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19, 

từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục quan tâm 

Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, nhất là các di sản văn hóa đã được UNESCO 

vinh danh; xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh danh nhân Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Quan tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Chứt, bản Rào 

Tre. Phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy sức mạnh mềm 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh. Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công 

                                           
7
 Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến đến nay đạt: 35,9%; Tỷ lệ DVC TT mức 3, 4 có phát sinh: 17,8%. Trong khi đó Yêu 

cầu đặt ra 2 tỷ lệ này của năm 2021: 40% 
8
 Dự án triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); Nâng cấp Cổng DVC TT và hệ thống quản 

lý và điều hành trực tuyến; Cơ sở dữ liệu về đất đai; triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp tỉnh; triển khai 

hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến toàn tỉnh..... chưa hoàn thành. 
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trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để quá trình thực hiện thuận lợi, bài bản 

và thống nhất giữa các địa phương trên toàn tỉnh. 

 3. Khảo sát, đánh giá lại chất lượng dạy và học đã áp dụng thích ứng với 

dịch Covid-19 thời gian qua, để có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Tiến hành 

rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện các chính sách, pháp luật trên lĩnh vực giáo 

dục, tình trạng thừa thiếu giáo viên để có các giải pháp mang tính bền vững, phù 

hợp với quy luật phát triển. Ban hành Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ 

trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo đúng 

quy định. Chú trọng giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học 

sinh, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã 

hội. Tuyên truyền và thực hiện tốt Luật trẻ em. Chủ động thực hiện các giải pháp 

phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; giảm tai 

nạn, thương tích. 

4. Tập trung nỗ lực cao nhất giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống 

dịch; nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong thực hiện các biện pháp về 

phòng, chống dịch.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng 

dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao 

chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; củng cố, hoàn thiện và phát triển 

mạng lưới y tế dự phòng. Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

thiết yếu cho người dân, quan tâm đến các đối tượng là người cao tuổi, bà mẹ, trẻ 

em, người mắc bệnh mãn tính. Thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia 

đình, giảm chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cường công tác sàng lọc trước sinh, 

nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về vệ sinh, an toàn 

thực phẩm, có giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các hộ kinh doanh, nhà hàng ăn 

uống, kinh doanh thực phẩm online. 

5. Rà soát, đánh giá các chính sách trên lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo 

để có các giải pháp, chính sách mới phù hợp. Quan tâm bố trí và kêu gọi xã hội hóa 

các nguồn lực để thực hiện tốt hơn việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 

các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế và hộ nghèo thuộc 

đồng bào dân tộc ít người. 

6. Khảo sát, đánh giá về lao động và nhu cầu việc làm, trong đó có người dân 

trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch đào tạo 

nghề và tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp để 

tạo điều kiện giải quyết việc làm sau đào tạo cho người dân. Quan tâm triển khai 

các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid 

19 đảm bảo theo đúng quy định. 
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7. Tập trung chỉ đạo và quan tâm bố trí nguồn lực để hoàn thành các dự án, 

đề án lĩnh vực thông tin truyền thông theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thực 

hiện Nghị quyết và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển 

đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, 

internet. Chỉ đạo và thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các 

hệ thống thông tin trong toàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ 

đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Báo cáo tình hình 

kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh ; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham 

dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII; 

- Lưu: VT, HĐ2. 
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