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         NHÂN DÂN 

 Ỉ           
 

Số: 557/BC-HĐND 

 

C     ÒA XÃ     C Ủ     AV Ệ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

                      Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022  

của Ban Văn hoá - Xã hội  ội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021, Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác năm 2022 như sau: 

 .  Ì    Ì    Ổ C ỨC 

Năm 2021 là năm kế thừa các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII cho Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa 

mới. Hoạt động của Ban chính thức từ kỳ họp thứ Nhất, ngày 25/6/2021.  

Tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã lựa chọn nhân sự trình Thường trực HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên của Ban với 9 thành viên; trong 

đó đồng chí Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 07 thành 

viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm, đồng thời giữ các cương vị chủ chốt tại các địa 

phương, đơn vị. 

Bên cạnh việc kịp thời ban hành kế hoạch công tác, chương trình giám sát 

6 tháng cuối năm 2021 của Ban để chủ động triển khai các hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ; Ban đã thống nhất và ban hành Quy chế hoạt động, quy định về 

lề lối làm việc, phân công trách nhiệm của các thành viên nhằm đảm bảo tính 

chủ động và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban, đặc biệt là các thành 

viên Ban kiêm nhiệm trong việc sắp xếp, bố trí thời gian tham gia các hoạt động 

của Ban. 

  . KẾ  QUẢ  OẠ        ĂM 2021 

Tiếp tục kế thừa các nhiệm vụ được chuyển giao và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ động thực hiện các 

nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả trọng tâm từ tháng 7 năm 2021 như 

sau: 

1. Về hoạt động giám sát, khảo sát 
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Thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch COVID-19, Ban Văn hóa - Xã 

hội đã chủ động thay đổi phương pháp làm việc, chuyển trọng tâm từ giám sát, 

khảo sát trực tiếp sang các loại hình gián tiếp khác như: Giám sát qua các 

phương tiện thông tin truyền thông, ý kiến kiến nghị cử tri, báo cáo hoạt động 

các đơn vị… Do vậy, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban vẫn đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận. 

1.1. Đối với hoạt động giám sát, khảo sát 

Ban Văn hóa - Xã hội đã bám sát chương trình công tác, chủ động tổ chức 

các cuộc giám sát, khảo sát, cụ thể: Tiến hành khảo sát và làm việc với một số 

cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập
1
. Qua khảo sát thấy rằng, Nghị 

quyết số 98/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ra đời đã góp phần giải quyết 

những khó khăn, bất cập cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, nhất là chính 

sách cấp bù kinh phí cho nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người 

hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi 

nương tựa được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội có mức thu 

nhập thấp hơn mức chi phí dịch vụ. Tuy nhiên, thực tiễn công tác bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh còn đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Do vậy, 

Ban kiến nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát các 

văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác trợ giúp xã hội, nghiên 

cứu những nội dung còn chồng chéo, bất cập để tham mưu điều chỉnh phù hợp 

với tình hình thực tế. 

Ban cũng đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 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; tổ chức làm việc với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh về những 

khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tham vấn ý 

kiến các giải pháp sửa đổi, bổ sung để Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy 

hiệu lực, hiệu quả. 

Sau khảo sát, làm việc, Ban đã kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất 

góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực 

hiện các chính sách, pháp luật trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

Bên cạnh đó, Ban đã tham gia các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và 

các cuộc họp, kỳ họp của HĐND tỉnh khóa mới; các Hội nghị, Hội thảo, các 

cuộc họp trực tuyến do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Tham 

mưu Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác nhân sự của Ban nhiệm kỳ 2021-2026. 

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. 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 

                                           
1
 Trung tâm hỗ trợ phát triển, giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật thị xã Hồng Lĩnh; Mái ấm Thiên Ân, xã Thạch 

Hạ, thành phố Hà Tĩnh; Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh; Trung tâm Chữa 

bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội. 
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dân tỉnh. 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.  Về công tác thẩm tra 

a. Hoạt động thẩm tra trước các kỳ họp  

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn 

hóa - Xã hội đã tổ chức thẩm tra chung về các báo cáo của UBND tỉnh
2
; thẩm tra 

các dự thảo tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trên lĩnh vực 

văn hóa - xã hội. 

Tại kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai, Ban đã tổ chức làm việc với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm tra về nội dung các tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết về Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các 

huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân; Nghị quyết tiếp tục thực hiện và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 

7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021 - 2022 trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

thẩm tra nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
3
. 

Kỳ họp thứ Ba, Ban đã tổ chức làm việc Sở Y tế để thẩm tra về tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Qua thẩm tra, Ban 

đã đề xuất nhiều ý kiến và được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện 

và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm 

tra các nội dung liên quan đến chính sách phát triển công nghệ sinh học; đảm bảo 

cở sở vật chất công an xã
4
... 

Chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ Tư), Ban đã tổ chức làm việc 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở 

Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ để thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: 

Đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng 

Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

                                           
2
 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm cuối 

năm 2021; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022... 
3
 Thẩm tra các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Nhất: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh; Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-

2026. Phối hợp thẩm tra tại kỳ họp thứ hai các nội dung: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận 

chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng… 
4
 Thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo; Nghị quyết cho ý kiến về giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân tại Khu tái định cư 

Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát 

triển Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; về việc thông qua Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và 

Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021 - 2026; bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 

2026. 
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không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí 

sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy định chính sách khuyến khích phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài 

ra, Ban đã phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế thẩm tra các tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2021
5
. 

Nhìn chung, việc thẩm tra của Ban đã thực hiện đúng, đầy đủ theo các chức 

năng, quy định hiện hành, nội dung phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn ở 

địa phương. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, Ban đã 

chủ động thu thập thông tin, kiểm chứng từ các phương tiện truyền thông và báo 

cáo của các đơn vị, địa phương để thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ cho công 

tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Đề án, Nghị quyết Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại các Kỳ họp. Tham gia tiếp cận ngay từ đầu nội dung các Đề án, dự 

thảo Nghị quyết do các cơ quan chuyên môn soạn thảo nên các ý kiến của Ban 

trong các báo cáo thẩm tra luôn có tính khoa học, thực tiễn, là căn cứ quan 

trọng để quyết định các vấn đề tại Kỳ họp. 

Trên cơ sở hoạt động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, các vấn đề phát 

sinh từ thực tiễn. Ban đã kịp thời đề xuất các vấn đề chất vấn trong lĩnh vực văn 

hóa - xã hội tại các kỳ họp. 

b. Việc thẩm tra, xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đã 

nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

như: Trả lời về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh; quy định tạm thời giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên; góp ý dự thảo Nghị quyết 

về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà 

trường đối với cơ sở giáo dục công lập… 

 3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và thực hiện một số 

nhiệm vụ khác 

Các thành viên Ban đã chủ động thường xuyên liên hệ chặt chẽ với chính 

quyền địa phương và các cử tri tại đơn vị bầu cử. Thực hiện nghiêm túc và đầy 

đủ chế độ sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri trực tuyến; kịp 

thời phản ánh một cách đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri với 

                                           
5 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kết quả thực hiện dự toán 

thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; xem xét Báo 

cáo kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022 - 2024; phê duyệt quyết 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020; kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021; quyết 

định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022; một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; một số chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành 

thành phố trực thuộc tỉnh; một số cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thị xã 

Hồng Lĩnh; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh… 
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Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như đã trực tiếp tiếp thu, giải trình những vấn đề 

mà cử tri quan tâm ngay tại các điểm tiếp xúc.  

Nhìn chung, các thành viên ban đã phát huy trách nhiệm của người đại 

biểu, tham gia tích cực các cuộc giám sát, khảo sát và làm việc của Ban. Bên 

cạnh đó, các thành viên còn gắn cương vị công tác với trách nhiệm của bản thân 

để thực hiện tốt hơn việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải 

quyết những kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực mình phụ trách. 

 Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban, các thành viên đã tham gia 

cùng các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn giám sát 

chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn giám sát chuyên đề của 

Hội đồng nhân dân, các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp 

khác để chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, tham gia các Hội nghị, hội 

thảo, cuộc họp trực tuyến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách do Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành. 

  4.  ánh giá chung  

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù các Ủy viên 

Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nhưng Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ động 

bám sát vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 

2021 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hoạt động khảo sát, công tác thẩm tra, xử lý 

các vấn đề giữa các kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả. Các kiến nghị qua thẩm tra, khảo sát của Ban được các cơ quan tiếp 

thu nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo chuyên trách của Ban đã thực 

hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động của Ban; các Ủy viên Ban luôn chủ động 

tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát; kịp thời phản ánh những 

khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành các nhiệm 

vụ đã đề ra. Nhìn chung, Ban đã triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo quy 

định của luật; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 

đề ra. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Ban còn gặp một số khó 

khăn nhất định; dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến việc triển khai, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ của Ban, vì vậy một số nhiệm vụ chưa thực hiện được theo 

kế hoạch đã đề ra. 

III.    ỆM VỤ, KẾ  OẠC   ĂM 2022 

1.  oạt động giám sát, khảo sát  

Tập trung giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 

sách của tỉnh; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn liên quan trên lĩnh vực 

văn hóa - xã hội: 

a. Giám sát chuyên đề  

Giám sát chuyên đề: “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên 

địa bàn tỉnh”. 

b. Về hoạt động giám sát thường xuyên 
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- Giám sát việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch; 

- 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. 

- Giám sát việc bố trí ngân sách cho sự nghiệp giáo dục; kết quả sắp xếp 

các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Giám sát Kết quả thực hiện Nghị quyết 150/2019/NQ-HĐND ngày 

15/7/2019 của HĐND tỉnh Ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-

2025. 

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề 

gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, công 

nhận danh hiệu gia đình văn hoá. 

c. Về hoạt động khảo sát 

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

- Khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn tỉnh 

thời gian qua. 

- Khảo sát Kết quả thực hiện Nghị quyết quyết số 95/NQ-HĐND ngày 

16/7/2018 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. 

- Khảo sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh (Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ). 

Ngoài việc thực hiện việc giám sát, khảo sát theo chương trình kế hoạch 

của ban. Tùy theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban phối 

hợp, tham gia thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát khác để xử lý những vấn đề 

phát sinh giữa hai kỳ họp. 

2.  oạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp 

Tổ chức làm việc với một số đơn vị, địa phương; lồng ghép các hoạt động 

giám sát, khảo sát cũng như tổng hợp qua báo cáo của các ban, ngành để thu thập 

thông tin phục vụ công tác thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại các kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Kịp thời đề xuất, tham mưu nội dung cho Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến hoặc giải quyết những vấn đề phát sinh 

giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực ban phụ trách. 

3.  hực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác 

Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Theo 

dõi, nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội; kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất 

sau giám sát của Ban. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch 

năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận:                                                       
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, TH3. 

 

                                                                                                 

 M. BA  VĂ   ÓA - XÃ     
 RƯỞ   BA  
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