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C     ÒA XÃ     C Ủ     AV ỆT  AM 

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

              Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

  

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 

6 tháng cuối năm 2022 của Ban Văn hoá - Xã hội  ội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành tại các Kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 như sau: 

 . TÌ    Ì    OẠT      

1.  oạt động giám sát, khảo sát 

Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm, Ban Văn 

hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì thực hiện 02 cuộc giám sát và 03 

cuộc khảo sát, cụ thể: 

1.1. Hoạt động giám sát 

Tổ chức giám sát, khảo sát thực tế
1
, làm việc với Ủy ban nhân dân một số 

huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, sở, ngành có liên quan
2
 về việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP). Kết thúc đợt giám sát, 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã banh hành thông báo kết quả 

giám sát
3
. Trong đó, Ban đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, 

địa phương một số nội dung như: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước; quan tâm bố trí kinh phí, trang thiết bị, kiện toàn tổ chức bộ máy để tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; rà soát, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật tập trung, các trạm kiểm dịch; xây 

dựng, phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm từ sản xuất - phân phối - tiêu 

dùng các mặt hàng sản xuất trong tỉnh đảm bảo chất lượng và ATTP gắn với 

                                           
1
 Tại thành phố Hà Tĩnh: Khảo sát 02 cơ sở giết mổ tập trung; các cơ sở sản xuất kinh doanh giò chả, sản xuất 

đậu phụ, bánh mỳ; nước uống tinh khiết, một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố. Tại huyện 

Cẩm Xuyên: Khảo sát các cơ sở thu mua hải sản, chế biến thủy sản, cơ sở nước uống đóng chai, một số HTX, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh bún và 02 chợ. Tại huyện Đức Thọ, khảo sát cơ sở chế biến hải sản, các cửa hàng 

kinh doanh bún, kho đông lạnh và một số cửa hàng, nhà hàng kinh doanh thực phẩm và 01 Chợ. 
2
 Làm việc với UBND huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, các sở: Y tế, Công Thương, NN&PTNT 

và Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Chi cục An toàn thực phẩm. 
3
 Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 24/01/2022 về Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, 

phường một sản phẩm (OCOP). Có giải pháp xử lý đối với chợ cóc, chợ tạm và 

việc tái lập chợ cũ tại các địa phương; Công khai kịp thời kết quả thanh tra, kiểm 

tra, việc xử lý vi phạm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 

mục đích khuyến cáo đối với người tiêu dùng, răn đe các đối tượng vi phạm... 

Triển khai Giám sát “Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo” tại 16 cơ sở giáo dục công lập 

(04 trường mầm non
4
, 04 trường tiểu học

5
, 05 trường trung học cơ sở

6
, 02 

trường trung học phổ thông
7
, 01 trường dân tộc nội trú

8
), 03 cơ sở giáo dục 

ngoài công lập (01 trường liên cấp
9
 và 02 nhóm trẻ độc lập tư thục); tổ chức  

làm việc với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân huyện Vũ 

Quang, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Sở Giáo dục - Đào tạo 

và các sở, ngành có liên quan
10

. 

Tại báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 03/6/2022 về Kết quả giám sát của 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, Ban đã chỉ rõ những kết quả, 

hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, để tiếp tục nâng cao hiệu quả 

việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục 

và chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh, Ban đề nghị: Cần chú trọng công tác 

tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách trên lĩnh vực 

giáo dục. Sớm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, kịp thơi khắc phục các tồn tại, hạn chế. 

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới có tính tổng thể, phù hợp với 

thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành. Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo dục ngoài 

công lập, việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở 

giáo dục dân lập, tư thục; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện cơ chế tự chủ trong 

trường học, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho 

giáo dục và đào tạo; ưu tiên đầu tư những trường đã xây dựng từ lâu, xuống cấp, 

nguy cơ mất an toàn; Có giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư nguồn lực 

vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quan tâm chỉ đạo triển khai việc đấu thầu mua 

                                           
4
 MN Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), MN Đức Liên (Vũ Quang), MN Bông Sen (Hương Khê), MN Trần Phú (TP Hà Tĩnh). 

5
 TH Hưng Trí (TX Kỳ Anh), TH Đức Liên (Vũ Quang), TH Phú Gia (Hương Khê), TH Tân Giang (TP Hà 

Tĩnh). 
6
 THCS Trinh Lợi (TX Kỳ Anh), THCS Bồng Lĩnh (Vũ Quang), THCS Phú Gia (Hương Khê), THCS Lê Bình, 

THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh). 
7
 THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang), THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). 

8
 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh. 

9
 Trường Phổ thông Liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), nhóm trẻ Cầu Vồng, nhóm trẻ Doremon (TX Kỳ 

Anh). 
10

 Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ. 
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sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo chương trình giáo dục mới 2018. Quan 

tâm hướng dẫn cụ thể việc thu học phí đúng quy định theo Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu các giải 

pháp cụ thể để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng 

đội ngũ. 

1.2. Về hoạt động khảo sát 

Tiến hành khảo sát thực tế tại một số di tích
11

 về công tác quản lý, tổ chức 

các hoạt động lễ hội. Qua khảo sát, Ban đã kiến nghị với Ban quản lý, thủ nhang 

các di tích cần thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 

của Chính phủ quy định về quản lý, tổ chức lễ hội và các văn bản liên quan. Có 

giải pháp để khai thác, phát huy giá trị các lễ hội hiệu quả, phục vụ cho phát 

triển du lịch. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tổ chức các hoạt 

động lễ hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của du khách về thực hiện nếp sống văn minh trong 

lễ hội… 

Ban cũng đã tiến hành khảo sát công tác quản lý, xây dựng, nâng cấp, tu 

bổ các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị: Cần tiếp 

tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng, nâng cấp, sửa 

chữa các công trình ghi công Liệt sỹ. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật 

chất tất cả các công trình để xem xét, tham mưu ban hành chính sách phù hợp 

thực tiễn. Hướng dẫn kịp thời để thống nhất mô hình quản lý, chính sách hỗ trợ 

cho quản trang; việc xây dựng, nâng cấp các công trình ghi công Liệt sỹ tại các 

xã, phường, thị trấn sáp nhập địa giới hành chính hoặc phải di dời địa điểm để 

giải phòng mặt bằng phục vụ các dự án trong khu kinh tế, đảm bảo phù hợp, 

thiết thực, tránh lãng phí. Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa trong nâng 

cấp, tu bổ các công trình ghi công Liệt sỹ. 

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ban 

đã tiến hành khảo sát thực tế việc đặt tên 72 tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh và 

31 tuyến đường ở huyện Thạch Hà. Sau khảo sát, làm việc Ban đã kiến nghị một 

số nội dung, được cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện trình kỳ họp thứ 8, 

HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Ban đã ban hành quyết định, đề cương, kế hoạch; tổng hợp các báo cáo 

của các sở ngành, đơn vị, địa phương phục vụ cho giám sát chuyên đề công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022. 

2. Thẩm tra, xử lý các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp 

2.1. Hoạt động thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp 

                                           
11

 Đền Truông Bát (xã Ngọc Sơn), Miếu Ao (xã Thạch Trị) huyện Thạch Hà; Đền Chế thắng Phu nhân Nguyễn 

Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh); Chùa Hương (xã Thiên Lộc), Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc) 

huyện Can Lộc… 



4 

 

Thực hiện chức năng, quyền hạn theo luật định và sự phân công của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII (Kỳ họp chuyên đề), Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra 03 

tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi 

tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết Quy định mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ 

xét nghiệm SARS-CoV-2 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. 

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 

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

văn hóa - xã hội, gồm: Nghị quyết quy định mức thu học phí và các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường trong các cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết quy định một số chính sách 

phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết bổ sung nội dung, mức chi quy định 

tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường tại thị xã kỳ Anh và 

thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà; Nghị quyết quy định một số chính sách 

giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; 

Nghị quyết thông qua chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 

2022 - 2025; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. 

 Để nâng cao chất lượng thẩm tra, ngoài việc chủ động tiếp cận sớm nội 

dung các dự thảo Nghị quyết, Ban đã lồng ghép hoạt động giám sát, khảo sát 

thường xuyên, làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm thu thập, 

tổng hợp thêm thông tin phục vụ công tác thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, các báo cáo thẩm tra của Ban có tính khoa học, 

thực tiễn, được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, xem xét, làm căn cứ quyết định 

các nội dung được trình tại Kỳ họp. 

2.2. Xử lý các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp 

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

văn hóa - xã hội đã nghiên cứu, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng thời, Ban đã phối 
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hợp với các Ban tham mưu nội dung cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

xử lý các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp. 

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân 

Các đồng chí thành viên Ban thường xuyên liên hệ chặt chẽ với chính 

quyền địa phương và các cử tri tại đơn vị bầu cử, thực hiện nghiêm túc chế độ 

sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh, 

chuyển tải các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân 

tỉnh; đồng thời, tiếp thu, giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm tại các điểm 

tiếp xúc. Mặt khác, các thành viên Ban cũng đã gắn trách nhiệm của đại biểu 

Hội đồng nhân dân với cương vị công tác của mình để thực hiện tốt việc giám 

sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc giải quyết những kiến 

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

trách. 

4. Các hoạt động khác 

Tham gia cùng các Ban giám sát chuyên đề “Tình hình chấp hành pháp 

luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ”; khảo sát một số dự án 

đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, khảo sát kết quả 

thực hiện phát triển nhà ở theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 

về thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và các 

chủ trương về đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị theo các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về 

“Việc thực hiện cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án giảm nghèo bền 

vững tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn”. Tham gia góp ý dự thảo 

báo cáo và tham luận về “Tác động của thể chế, chính sách đối với sự phát triển 

Văn hóa Hà Tĩnh” tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh; góp ý 02 dự thảo Luật, gồm: 

Luật khám, chữa bệnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ; tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2022-2025. 

Tích cực tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, các cuộc họp 

chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Tham gia các Hội nghị, hội thảo do 

Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến lĩnh vực văn hóa 

xã hội và tập huấn đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

5. Khó khăn, hạn chế 

- Chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị gửi đến theo quy định còn 

thiếu kịp thời, nội dung chưa sát, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả 

giám sát, khảo sát. 
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- Từ tính cấp thiết của thực tiễn đặt ra, một số chính sách, đề án thuộc lĩnh 

vực của ban do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh còn phải điều chỉnh nội dung nhiều lần, nên ít nhiều ảnh hưởng đến công 

tác thẩm tra. 

- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban 

cũng như việc tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời. 

- Thành viên Ban chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, thời gian tham gia 

vào hoạt động của Ban chưa nhiều. 

Đánh giá chung:  

Hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã thực 

hiện đúng theo kế hoạch đề ra; thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19. 

Một số hoạt động như giám sát, khảo sát đã có nhiều cải tiến về cách thức tổ 

chức và phương pháp thực hiện theo hướng khoa học, tiết kiệm thời gian và chi 

phí cho các cơ sở, địa phương Ban đến làm việc. Kết thúc các cuộc giám sát, 

khảo sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các kết luận 

nêu rõ những kiến nghị đề xuất với các cấp, các ngành, các đơn vị, khắc phục 

những tồn tại, thiếu sót nhằm đảm bảo Nghị quyết HĐND và các văn bản hướng 

dẫn được thực thi có hiệu quả. Sáu tháng đầu năm, Ban Văn hoá - Xã hội 

HĐND tỉnh đã ban hành 56 văn bản trong đó đã ban hành 04 báo cáo Thẩm 

tra,
12

 01 báo cáo kết quả giám sát,
13

 01 Thông báo kết luận về kết quả giám sát,
14

 

làm việc và 04 văn bản góp ý nội dung các sở, ngành xin ý kiến.
15

 Công tác phối 

hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong 

tỉnh được tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. 

  .    ỆM VỤ, KẾ  OẠC  6 T Á   CUỐ   ĂM 2022 

1. Công tác giám sát, khảo sát thường xuyên   

                                           
12

 Báo cáo số 114 /BC-HĐND ngày 27/4/2022 về Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 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; Báo cáo số 115/BC-HĐND ngày 28/4/2022 về Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội 

dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Báo cáo số 116/BC-HĐND ngày 29/4/2022 về Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Báo cáo số 117/BC-HĐND ngày 29/4/2022 về tổng hợp các nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình 

tại Kỳ họp thứ 6; 
13 Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 03/6/2022 về Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về 

việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục; 
14

 Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 24/01/2022 về Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 
15

 Góp ý số 74/HĐND, ngày 04/4/2022 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Góp 

ý số 86/HĐND, ngày 14/4/2022 về Dự thảo báo cáo Văn hóa toàn tỉnh; Góp ý số 127/HĐND, ngày 09/5/2022 về 

Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Góp ý số 168/HĐND-VHXH ngày 07/6/2022 về Dự thảo Nghị quyết Quy 

định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2022-2025; 
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Sáu tháng cuối năm 2022, Ban Văn hóa xã hội sẽ tổ chức các hoạt động 

theo chương trình, kế hoạch đã ban hành: Tiếp tục giám sát chuyên đề “Công 

tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022” 

để tổng hợp xây dựng báo cáo trình tại kỳ họp cuối năm; tham gia giám sát 

chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Thực trạng, hiệu quả và tính bền 

vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên 

địa bàn tỉnh”; tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân 

dân tại một số tỉnh, thành phố, khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết về đặt tên 

đường trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phối hợp với Ban Pháp chế giám sát công 

tác tuyển dụng, bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức ngành 

giáo dục; làm việc với một số đơn vị, địa phương phục vụ công tác thẩm tra, 

chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp cuối năm; tổng kết hoạt động năm 2022, bàn kế 

hoạch hoạt động năm 2023 của Ban. 

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, Ban có thể tiếp tục 

có các chương trình hoạt động khảo sát, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

2.  oạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp 

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm; tổng kết hoạt động năm 2022, kế 

hoạch hoạt động năm 2023, Ban sẽ chủ động làm việc với một số đơn vị sở, 

ngành nghe các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp cuối năm; lồng ghép các hoạt 

động giám sát, khảo sát thường xuyên và khảo sát đột xuất, tổ chức làm việc với 

UBND một số địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trên lĩnh 

vực văn hóa, xã hội để nắm tình hình, thu thập thông tin nhằm nâng cao chất 

lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình cũng như việc đề xuất, tham gia ý kiến 

với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát 

sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác 

- Tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp chuẩn 

bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2022; các Hội nghị, Hội thảo, các 

cuộc họp do Quốc hội, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức.  

- Thường xuyên 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 kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban. 

- Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công, điều hòa công tác 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ với 

các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan.  

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, 

đề xuất của cử tri. Tổng hợp, lựa chọn những vấn đề có tính trọng tâm, trọng 

điểm,  có tính thời sự và đúng nguyện vọng của cử tri gửi đến Kỳ họp.  
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- Tập trung cao cho các hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn 

đề trọng tâm, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhiều cử tri, nhất là các vấn 

đề có nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của các thành viên Ban; góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động kỳ họp, đồng thời thông qua đó giúp Hội đồng nhân 

dân tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình lãnh đạo, điều hành.  

- Tổ chức cho các thành viên của Ban đi tham gia học tập kinh nghiệm về 

hoạt động HĐND tại một số tỉnh.  

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết hoạt động năm 2022, xây dựng kế 

hoạch hoạt động năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế 

hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                       
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Phó Trưởng đoàn ĐBQH; 

- LĐ & Thành viên Ban VH-XH; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, TH4. 

 

                                                                                                 

TM. BA  VĂ   ÓA - XÃ     

KT. TRƯỞ   BA  

P Ó TRƯỞ   BA  

 

 

 

 

 

 

 

Thái Văn Sinh 
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