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 ỈN       N  
 

Số:          /BC-HĐND 

C NG  O  XÃ     C Ủ NG  AV Ệ  NAM 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

                         Hà Tĩnh, ngày        tháng 12 năm 2020 
  

       

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2020; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021  

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

 

 . KẾ  QUẢ  OẠ  Đ NG NĂM 2020   

Năm 2020, trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, diễn biến phức tạp 

của đại dịch Covid-19 cùng với thời tiết nắng nóng và thiên tai lũ lụt triền miên 

đã ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của Ban. Nhưng được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã  tích 

cực triển khai, tổ chức các hoạt động và hoàn thành các nội dung trọng tâm trong 

chương trình kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:  

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2020, Ban Văn hóa - Xã 

hội đã tổ chức 04 cuộc giám sát, khảo sát; trong đó, chủ yếu tập trung khảo sát, 

giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HDND tỉnh trên 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, những Nghị quyết sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. 

Cụ thể:  

a. Hoạt động giám sát chuyên đề 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa - xã hội đã dành nhiều thời gian tổ 

chức giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2014 - 2020”; tổ chức làm việc với 04 xã, 

phường
1
; 03 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện

2
; UBND 

huyện Hương Khê; Sở Y tế và các cơ quan liên quan; tổng hợp báo cáo của các 

đơn vị, địa phương còn lại. Qua giám sát, Ban đã ghi nhận, đánh giá cao những 

kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2013/NQ-

HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020”. 

Chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện nhiều mặt; nhận thức và hành 
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động của đại bộ phận nhân dân về chính sách DS - KHHGĐ đã có những chuyển 

biến tích cực; mô hình mỗi cặp vợ chồng có 2 con lan tỏa ngày càng rộng rãi; các 

mô hình, đề án về can thiệp cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số được 

triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cũng đã 

chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước về dân số - kế 

hoạch hóa gia đình có lúc, có nơi còn buông lỏng; việc nâng cao chất lượng dân 

số chưa được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức; tình trạng vi phạm chính 

sách dân số, nhất là việc sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng; công tác 

giảm sinh chưa hoàn thành, Hà Tĩnh đang là một trong những tỉnh có mức sinh 

cao của cả nước,… 

Từ những hạn chế, bất cập, Đoàn giám sát đã kiến nghị với các cấp, các 

ngành đánh giá, rà soát các chính sách đã thực hiện trên lĩnh vực dân số - kế 

hoạch gia đình, từ đó xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 

78/2013/NQ-HĐND; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về công tác dân số trong 

tình hình mới; tập trung thực hiện song song hai mục tiêu: Nỗ lực giảm sinh và 

nâng cao chất lượng dân số. 

2. Về giám sát, khảo sát thƣờng xuyên 

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

các cuộc giám, khảo sát, cụ thể: Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến 

phức tạp, Ban Văn hóa - Xã hội đã điều chỉnh thời gian giám sát sát so với kế 

hoạch đề ra
3
, tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị định 89/NĐ-CP, ngày 

25/6/2018 của Chính phủ về “Quy định chi thiết thi hành một số điều của luật 

phòng chống truyền nhiễm về kiểm dịch qua biên giới”, kết quả khảo sát đã góp 

phần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc giúp ngành y tế chủ động thực hiện tốt 

việc kiểm soát dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng trên địa bàn tỉnh và 

khu vực biên giới.  

Triển khai giám sát “Việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh 

vực Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) giai đoạn 2016 - 2020 

trên địa bàn toàn tỉnh”; Ban đã tổ chức làm việc với 05 xã; 05 đơn vị bảo hiểm 

xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành liên quan
4
. Qua giám sát 

cho thấy các Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực BHYT, BHXH đã góp phần 

thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và tăng diện bao phủ BHYT trên địa 
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bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020
5
, các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y 

tế sẽ dừng thực hiện. Trong điều kiện diện bao phủ bảo hiểm y tế thiếu bền vững, 

các đối tượng thụ hưởng chính sách của các Nghị quyết có đời sống khó khăn, 

thu nhập thấp, công việc không ổn định, già cả, yếu thế. Ban tiếp tục đề nghị các 

ngành, các cấp rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới 

thay thế Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND nhằm cấp, hỗ trợ mức đóng bảo 

hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình; hộ gia đình cận nghèo. Tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội; đưa chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH vào chỉ 

tiêu về kinh tế xã hội hàng năm ở các địa phương. 

Sau các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành thông báo kết quả 

gửi UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan; tổng hợp nội dung cần kiến 

nghị tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Phối hợp, tham gia với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên 

đề về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-

2020”; “Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh” và các cuộc giám, khảo sát, làm việc tại các cơ quan đơn vị, 

địa phương trên lĩnh vực kinh tế ngân sách và pháp chế… 

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 các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 

kinh tế - xã hội, thẩm tra các dự thảo tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh 

vực văn hóa - xã hội.  

Chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 13, kỳ họp thứ 14), Ban đã tổ 

chức làm việc với Sở y tế và các sở ngành liên quan thẩm tra Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi 

dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (trình tại kỳ họp 
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13); chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách 

ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh (trình tại kỳ họp 14).  

Chuẩn bị cho kỳ thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2020) và kỳ họp thứ 18 (kỳ họp 

cuối năm 2020) Ban đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình 

hình kinh tế - xã hội (lĩnh vực văn hóa - xã hội) và 08 tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết trình
6
. Ngoài ra, Ban Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra Tờ 

trình và dự thảo thẩm tra về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; thẩm tra Nghị quyết quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền của Hồi đồng nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thẩm tra, Ban đã chủ động tổ chức làm việc với các sở (Y tế; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo) và các sở, ngành liên quan, 

tham gia ý kiến để cùng hoàn thiện các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đối với 

những Nghị quyết còn có những vấn đề cần làm rõ, như Nghị quyết đặt tên một số 

tuyến đường tại một số địa phương, Ban đã tổ chức khảo sát, đánh giá việc đặt tên 

đường tại huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên. Vì vậy, cơ bản các Nghị 

quyết khi ban hành đều tạo được sự thống nhất và tính khả thi cao. 

Để nâng cao chất lượng cho công tác thẩm tra đối với các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các Kỳ họp, ngoài việc tiếp cận sớm nội dung, 

Ban đã chủ động lồng ghép hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên theo 

chương trình, kế hoạch với các cuộc làm việc đối với các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, phục vụ công tác thẩm tra, vì vậy, 

các báo cáo thẩm tra của Ban luôn được đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao, xem 

xét để lựa chọn làm căn cứ khi quyết định các nội dung được trình tại 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 

phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát 

                                           
6
 Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: (1) cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa 

bàn Hà Tĩnh; (2) công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030; (3) đặt tên 

một số tuyến đường trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; (4) tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm 

y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người 

thuộc hộ cần nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (5) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với trường 

THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường THPT khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học 

sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật; (6) xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; (7) quy định mức hỗ trợ 

giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm 

việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (8) về sửa đổi, bổ sung một số điều và tiếp tục thực hiện của 

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.  
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sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, 

điều hành và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Việc giải 

quyết vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 209/2020/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; cho ý kiến về Đề án sắp xếp trường mầm non và phổ thông; 

mua sắm trang thiết bị y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý; đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chi 

hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp 

công tác phòng, chống dịch.  

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

nhiệm vụ khác  

Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối 

liên hệ với các cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương. Tham gia 

đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện nghiêm 

túc chế độ sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm 

bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử và tiếp thu, giải 

trình, phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân. 

Trên cương vị công tác của mình, các đồng chí thành viên Ban đã thực 

hiện giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết những kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách. 

Tiếp tục duy trì việc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

Ban Hội đồng nhân dân tham gia công tác thẩm tra, giám sát. Tham dự các phiên 

họp Thường trực HĐND tỉnh, các cuộc họp chuẩn bị cho kỳ họp; các cuộc Hội 

nghị, hội thảo do Quốc hội, Tỉnh ủy, Uỷ 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. Tham 

gia các đoàn công tác tại các địa phương theo sự phân công của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

4. Đánh giá chung  

Trong năm, các hoạt động của Ban Văn hóa xã hội đã bám sát vào Nghị 

quyết của Hộị đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên lĩnh vực 

văn hóa; sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; chương trình, kế hoạch của 

Ban đề ra cũng như những vấn đề trọng tâm của tỉnh. Nhìn chung, các hoạt động 

thẩm tra, giám sát, khảo sát cơ bản triển khai theo thời gian dự kiến, đảm bảo 

theo quy định. Các kiến nghị qua thẩm tra, giám sát, 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 thành viên Ban 

luôn chủ động tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát; kịp thời phản 
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ánh những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành 

các nhiệm vụ đã đề ra. 

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

khăn nhất định; tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn hán và mưa lũ đã tác động lớn 

đến việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban. Một số nhiệm vụ chưa 

thực hiện theo Kế hoạch như: Khảo sát hoạt động tín ngưỡng tại một số di tích 

trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt 

nghiệp Trung học cơ sở. Một số nội dung chưa hoàn thành theo chương trình đề 

ra như việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 

lĩnh văn hóa, xã hội giai đoạn 2016 - 2020
7
.  

II. P ƢƠNG  ƢỚNG, N  ỆM VỤ NĂM 2021  

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Hội đồng nhân tỉnh, năm 

tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành các 

nội dung chủ yếu sau: 

- 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; 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn 

hóa, xã hội; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh về “Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

35/2016/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2016 - 2020
8
,….  

- Tổng kết hoạt động năm nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Văn hóa - Xã hội 

và tham gia các nội dung tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021. 

- Tổ chức làm việc với các sở ngành, địa phương để nắm bắt thông tin 

chuẩn bị cho công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát, phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của 

                                           
7
 Theo kế hoạch sẽ giám sát các Nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; lao động thương binh xã hội, 

nhưng do tình hình dịch bệnh, lũ lụt nên chỉ thực hiện giám sát các Nghị quyết trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội.  
8
 Một số Nghị quyết như: 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”; Nghị quyết số 94/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đến 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND, ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điểm của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh).  
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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. 

- Thực hiện tốt 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.  

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

Trên cơ sở nhiệm vụ chung, Ban sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động trong 

từng tháng, từng quý và cả năm. Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể, Ban Văn hóa - Xã 

hội sẽ tiến hành khảo sát, giám sát một số nội dung được dư luận quan tâm trên 

lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2021 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp 18; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh tỉnh; 

- Lưu: VT.VX6.                                                                                                 

 M. BAN VĂN  ÓA - XÃ     
KT.  RƢỞNG BAN 

P Ó  RƢỞNG BAN 
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