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BÁO CÁO
Công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh 

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo công tác 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. Tổ chức bộ máy, chế độ làm việc
1. Tổ chức bộ máy
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 có 07 

thành viên, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 05 ủy 
viên hoạt động kiêm nhiệm, được phân công trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực 
và địa bàn cụ thể. Hầu hết các thành viên của Ban là lãnh đạo chủ chốt ở địa 
phương và các ngành, có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp 
ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, mặc dù 
có sự biến động, thay đổi về lãnh đạo Ban, thành viên Ban nhưng hoạt động của 
Ban vẫn ổn định, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

2. Về chế độ làm việc 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của 

HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên 
gắn với việc theo dõi địa bàn và lĩnh vực phụ trách. Trên cơ sở nghị quyết về 
chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh và việc 
phân giao nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, Ban tổ chức họp thông qua 
Chương trình công tác định kỳ 6 tháng, 01 năm của Ban và đánh giá hoạt động 
của Ban trên nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết 
định theo đa số; triển khai thực hiện đúng quy định về chịu trách nhiệm và báo 
cáo công tác trước HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật

II. Kết quả thực hiện
1. Hoạt động giám sát, khảo sát
Bám sát các quy định pháp luật1, đồng thời trên cơ sở phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Ban đã tiến hành tổ chức 20 đoàn 
giám sát, khảo sát thường kỳ với 149 cuộc làm việc, 04 đợt giám sát, khảo sát 
chuyên đề2. Nội dung đề cập đến những vấn đề xã hội thiết thực, nổi cộm, được 

1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 
2015...
2 Tổ chức giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; 
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nhân dân và cử tri quan tâm như: Tình hình thực hiện, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát 
triển văn hóa - xã hội; việc thực hiện các chính sách, pháp luật, các nghị quyết 
của HĐND tỉnh trên lĩnh vực phụ trách và các báo cáo, đề án, dự thảo nghị 
quyết trình tại các kỳ họp. Quy trình giám sát, khảo sát được thực hiện khoa học, 
công khai, đúng pháp luật. Phương pháp giám sát được Ban nghiên cứu sáng 
tạo, đổi mới, kết hợp giám sát bằng văn bản, giám sát trực tiếp tại các địa 
phương, đơn vị và khảo sát thực tế để tổng hợp, đánh giá toàn diện, sát đúng 
những vấn đề liên quan. Ban chú trọng gặp gỡ trực tiếp đối tượng hưởng lợi, kết 
hợp lấy phiếu điều tra thu thập thông tin đối tượng chịu tác động chính sách để 
xem xét tính phù hợp, khả thi trong thực tế3. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi 
trong các ngành, địa phương, nhóm đối tượng hưởng lợi để tham vấn trong quá 
trình giám sát, thẩm tra, đề xuất chính sách4. Sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát, 
Ban có báo cáo kết quả gửi Thường trực HĐND tỉnh, xem xét, cho ý kiến tại các 
cuộc họp giao ban cũng như phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực 
HĐND tỉnh, kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, giải pháp 
chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng, 01 năm; chỉ tiêu của 
nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, qua giám sát, khảo sát, Ban cũng đã kiến 
nghị HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn những vấn đề bức xúc cần phải 
có giải pháp phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo theo đúng 
quy định pháp luật5. Riêng đối với giám sát chuyên đề, Ban đã báo cáo Thường 
trực HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết 
chuyên đề với các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước của một số nội dung 
trên lĩnh vực văn hóa – xã hội6. 

Cùng với đó, Ban chủ động tổ chức khảo sát nắm thông tin về một số vấn 
đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tham mưu Thường trực HĐND xem xét, giải quyết 
các đề nghị của UBND tỉnh7. Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 
khảo sát một số nội dung liên quan để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem 

khảo sát thực trạng, nhu cầu và nguyện vọng của các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2018 
theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc thực hiện chính sách bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một số chính sách khác đối với người lao động tại 
một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình hoạt động và phát triển của du lịch cộng đồng, 
du lịch nông thôn, làng nghề, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh…
3 Khảo sát bằng phiếu thu thập thông tin tình hình hộ nghèo và điều tra bằng bảng hỏi đối với 
lao động tại các doanh nghiệp; khảo sát hộ thoát nghèo theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh...
4 Tổ chức Hội thảo Chương trình giảm nghèo bền vững tại 03 cụm trên địa bàn tỉnh: các huyện 
miền núi phía Tây Bắc (tại Đông Giang), các huyện miền núi phía Tây Nam (tại Tiên Phước) và 
các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng (tại Tam Kỳ).
5 Như việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, công tác quản lý nhà nước 
về giáo dục đào tạo, phân luồng học sinh sau THCS, đào tạo nghề…
6 Như về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào 
tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh; chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, 
quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh…
7 Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại một số trường THPT để đủ tiêu chí đạt trường chuẩn 
quốc gia; khảo sát khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ để đánh giá thực trạng, tình hình đầu tư 
nhằm bảo tồn, tu bổ phục hồi tháp Bắc, tháp Giữa của khu di tích; việc đầu tư, nâng cấp Trung 
tâm Công tác xã hội tại Hội An...
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xét, cho ý kiến theo thẩm quyền8. Tổ chức và tham gia các cuộc giám sát theo đề 
nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc 
hội9. Thực hiện giám sát việc trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh tại các kỳ họp.

Trực tiếp tham mưu nội dung phục vụ 02 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND 
tỉnh về công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý (năm 2018); tình hình thực hiện chính sách, chế 
độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2018 (năm 
2019).

Ngoài ra, Ban thường xuyên giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các 
quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện, trong đó đề nghị các 
cơ quan chức năng thực hiện theo đúng thẩm quyền về một số vấn đề phát sinh theo 
quy định của Trung ương và trong thực tế của địa phương10. Việc giải quyết các kiến 
nghị sau giám sát được Ban chú trọng theo dõi việc triển khai thực hiện cho đến 
khi có kết quả cuối cùng, do đó góp phần nâng cao được chất lượng hiệu quả sau 
giám sát. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND tỉnh ban hành trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đến năm 2020, 2021 
để đề nghị UBND tỉnh tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết11. 

2. Tham gia chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp 
Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 15/3/2019) nên số lượng tổ chức các kỳ họp thường kỳ và 
chuyên đề của HĐND tỉnh khá nhiều để xem xét, quyết định các nội dung theo 
thẩm quyền. Theo đó, các hoạt động giám sát, khảo sát phục vụ thẩm tra các nội 
dung trình kỳ họp của Ban tăng lên, tập trung vào các nội dung theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 4 năm 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 23 kỳ họp 
(gồm kỳ họp thường lệ, kỳ họp không thường lệ và kỳ họp chuyên đề). Đối với 
việc thẩm tra các đề án trên lĩnh vực văn hóa - xã hội do UBND tỉnh trình tại các 
kỳ họp, Ban đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, khảo sát tại các đơn vị, địa phương 
và cả đối tượng hưởng lợi của từng đề án để báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ 
họp đúng quy định của pháp luật, có tính phản biện, tính khả thi cao, sát đúng 
với tình hình thực tế từng địa phương, vùng, miền, từng đối tượng hưởng lợi (đề 
án về quy hoạch, phát triển ngành, lĩnh vực và các cơ chế,chính sách liên quan). 

8 Phối hợp Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và chế độ, chính 
sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn các huyện miền núi; công tác bảo tồn phát triển cây dược liệu tại 
04 huyện miền núi; khảo sát tình hình đầu tư, xây dựng dự án Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam và khu 
nhà D Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam; phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh khảo sát các trường trung học phổ thông để có cơ sở quyết định chủ trương tăng tổng mức đầu tư để 
các trường đạt chuẩn; việc miễn, giảm giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo 
dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị 
trên địa bàn tỉnh…
9 Tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống 
xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh….
10 Như quy hoạch di tích, nâng chuẩn giáo viên, mức thưởng cho các cuộc thi, danh mục các tập quán về hôn 
nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương, mức thưởng các giải văn học, nghệ thuật, báo chí …
11 Ban đề nghị đánh giá 20 nghị quyết trên lĩnh vực VHXH trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh tại BC 135/BC-
UBND, ngoài ra đề nghị đánh giá bổ sung 06 Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021.
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Trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát, Ban đã xây dựng 66 báo cáo thẩm tra, báo 
cáo kết quả giám sát, khảo sát trình các kỳ họp HĐND tỉnh. 

Chất lượng các báo cáo của Ban trình các kỳ họp có tính phản biện cao, 
thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm của Ban, làm cơ sở để HĐND 
tỉnh xem xét và thông qua  nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua 23 kỳ họp 
HĐND tỉnh, đã có 41 nghị quyết trên lĩnh vực Ban phụ trách được HĐND tỉnh 
ban hành nghị quyết. Hầu hết các Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, góp phần 
quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, các 
biện pháp phát triển y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội… trên địa bàn tỉnh. Đối với 
các đề án thiếu tính khả thi, Ban đều có ý kiến và phân tích chặt chẽ, cụ thể để 
các cơ quan soạn thảo cân nhắc tính khả thi, hiệu quả, mức độ tác động chính 
sách (Cơ chế hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai 
đoạn 2019-2021; Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng 
thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã 
hội trên địa bàn tỉnh…).

Bên cạnh đó, đối với 06 nội dung không đảm bảo quy trình, chuẩn bị chưa 
chu đáo, không đủ cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền hay thiếu tính khả thi 
trong thực tiễn, Ban đã có ý kiến cụ thể đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định để lại trình các kỳ họp sau. Cụ thể: Đề án cơ chế khuyến khích bảo tồn 
và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chính 
sách hỗ trợ đối với học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên; hỗ trợ phát 
triển một số điểm du lịch cộng đồng; chính sách quy định về mức khuyến khích đối 
với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi (kỳ thi, hội thi) thế giới, châu 
lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên địa bàn tỉnh; đề án phát triển sự nghiệp y tế - dân 
số giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ 
thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, Ban cũng đã nghiên cứu các quy định của Trung ương trong việc ban 
hành các chính sách thuộc thẩm quyền, đã kiến nghị UBND tỉnh xây dựng các nội 
dung trình HĐND tỉnh đã ban hành các chính sách đúng quy định pháp luật như: các 
quy định về giải thưởng báo chí, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; các quy định 
của Trung ương giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách như 
chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị 
định số 105/2020/NĐ-CP; việc thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ... 

Ngoài các nội dung thẩm tra do Ban phụ trách, lãnh đạo Ban đã phối hợp, 
tham gia cùng Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra 
các đề án, dự thảo nghị quyết và các nội dung liên quan khác phục vụ cho 23 kỳ 
họp trong nhiệm kỳ với 295 nghị quyết được thông qua trên các lĩnh vực kinh tế, 
ngân sách, pháp chế, dân tộc, miền núi.

3. Về tổ chức họp Ban 
Việc tổ chức họp Ban được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nội dung 

họp Ban được chuẩn bị khá chu đáo, tập trung đánh giá tình hình hoạt động của 
Ban 6 tháng, 01 năm, đề ra chương trình hoạt động trong thời gian đến; tham gia 

http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=134693
http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=134693
http://vbpl.vn/quangnam/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=134693
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góp ý bổ sung dự thảo các báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra của Ban 
trình tại các kỳ họp. Hầu hết các cuộc họp Ban đều có sự tham gia và đóng góp 
nhiều ý kiến thiết thực, trách nhiệm của các thành viên Ban.

4. Một số hoạt động khác
Các thành viên Ban tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đầy đủ, 

trách nhiệm, tiếp thu, phân loại và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi 
đến Thường trực HĐND để đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lời, giải quyết; tích 
cực tham gia tiếp công dân theo quy định. 

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công; 
chấp hành sự điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời tham 
mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những 
vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đúng thẩm quyền 
và quy định của pháp luật.  

Phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 
đồng của Quốc hội giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Luật 
Du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về thực 
hiện chính sách pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em; tham gia đóng góp ý 
kiến tại các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các 
cấp; tham gia giám sát, khảo sát thực tế, tham dự và chuẩn bị nội dung phát biểu 
tại các hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức. Phối hợp 
UBMTTQVN tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền 
vững; tham gia giám sát các kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục.

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng kiến thức thực tiễn công tác cho đại 
biểu HĐND do Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối 
hợp tổ chức; Hội nghị kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực 
giáo dục của Ban Công tác đại biểu tổ chức; tham dự các hội nghị, hội thảo khác 
do tỉnh tổ chức.

Tham gia, phối hợp tốt với Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh 
trong hoạt động thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách, các cơ sở Bảo 
trợ xã hội, các cơ sở y tế, giáo dục nhân dịp tết nguyên đán và một số ngày lễ 
lớn trong năm; tham gia với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh về thăm 
hỏi tình hình đời sống nhân dân ở một số địa phương vùng miền núi, vùng khó 
khăn….

Tổ chức Đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm về tình hình hoạt động và phát 
triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, làng nghề, du lịch sinh thái tại một số 
tỉnh Đông Bắc Bộ; phương thức hỗ trợ giảm nghèo, mô hình giảm nghèo hiệu quả 
ở một số tỉnh phía Nam …

Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo, hội họp theo định kỳ.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
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Trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh luôn nỗ lực thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban; chủ động xây dựng kế hoạch, chương 
trình hoạt động cụ thể, cải tiến trong tổ chức công việc và phương pháp triển 
khai, thực hiện khoa học; chủ động trong việc bố trí thời gian và cân đối nội 
dung hoạt động hợp lý, tạo thuận lợi cho việc bố trí tham gia của các thành viên. 
Duy trì chế độ sinh hoạt Ban đảm bảo theo Luật định. Chú trọng tổ chức các đợt 
giám sát, khảo sát chuyên đề và đột xuất đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao. Theo đó, hoạt động của Ban ngày càng nâng cao chất lượng cả nội 
dung và phương pháp; chương trình giám sát, khảo sát có nhiều đổi mới, bám 
sát thực tiễn; hoạt động giám sát được chuẩn bị chu đáo và thực hiện công phu 
nên nhiều nội dung báo cáo giám sát chất lượng, phản ảnh khá đầy đủ và trung 
thực các ý kiến, nguyện vọng của người dân, của các ngành, địa phương. Ý kiến 
đánh giá, đề xuất của Ban đã góp phần tác động tích cực đến công tác quản lý 
nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã 
hội, nhiều nội dung kiến nghị của Ban đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh, các cấp, ngành nghiên cứu, xem xét và có văn bản giải quyết kịp thời. Bên 
cạnh đó, nhiều kiến nghị, đề xuất từ giám sát chuyên đề, thẩm tra của Ban được 
HĐND tỉnh xem xét đưa vào các nghị quyết kinh tế - xã hội, nghị quyết chuyên 
đề, nghị quyết kỳ họp.

Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, quyền hạn theo luật định. Thành viên Ban tham gia các hoạt động của Ban 
cơ bản đảm bảo về thời lượng tham gia theo quy định; các ý kiến tại các buổi 
giám sát đa số đảm bảo chất lượng, đảm bảo nội dung yêu cầu giám sát; thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Ban đảm bảo hiệu lực, 
hiệu quả; một số ý kiến của các thành viên Ban tại các phiên thảo luận tổ, thảo 
luận chung tại hội trường được HĐND tỉnh quan tâm, đưa vào nghị quyết kỳ 
họp. Ban cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND, các 
Ban HĐND tỉnh, cũng như các Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện 
trong hoạt động giám sát, khảo sát.   

2. Tồn tại, hạn chế  
- Một số thành viên Ban giữ các chức vụ chủ chốt tại các ngành, địa 

phương, đơn vị nên thời gian tham gia các buổi làm việc của Ban theo kế hoạch 
chưa đầy đủ, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát 
của Ban.

- Việc theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị của cử tri của các 
ủy viên Ban chưa được thường xuyên, chưa tích cực nghiên cứu nội dung để 
tham gia chất vấn tại các kỳ họp.

- Một số đơn vị được giám sát chưa bám sát đề cương để báo cáo, thời gian 
gửi báo cáo chưa đảm bảo quy định theo yêu cầu của Đoàn giám sát, ảnh hưởng 
đến chất lượng giám sát của Ban. 

- Một số nội dung trên lĩnh vực văn hóa- xã hội được UBND tỉnh bổ sung 
vào chương trình kỳ họp khá chậm, gây khó khăn cho công tác thẩm tra, ảnh 
hưởng đến tiến độ và chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban.
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- Phương pháp giám sát, nhất là giám sát gián tiếp chưa được phát huy tốt, 
việc thu thập và sử dụng thông tin phục vụ giám sát còn hạn chế.

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, một số hoạt động 
khảo sát, giám sát tạm dừng so với kế hoạch của Ban và Thường trực giao (khảo 
sát Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh, chuẩn bị 
nội dung phiên họp giải trình về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền 
vững).

3.  Nguyên nhân 
a) Nguyên nhân của những kết quả đạt được
- So với các nhiệm kỳ trước, điều kiện, nhân lực để thực thi quyền lực của 

HĐND nói chung và của Ban nói riêng được tăng cường, đổi mới, đã góp phần tạo 
điều kiện để Ban thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Tập thể Ban hoạt động theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc nhưng cũng 
linh hoạt để phù hợp với đặc điểm tình hình, phát huy tính tích cực trong việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt đẩy mạnh phát huy vai trò của từng thành viên 
Ban trong hoạt động tham gia thẩm tra và giám sát và đề xuất ý kiến tại kỳ họp.

-  Hầu hết thành viên tham gia có trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực, tâm huyết. 
Lãnh đạo Ban chuyên trách luôn đổi mới, sáng tạo, có chuyên môn sâu và điều 
hành công việc có hiệu quả. 

- Công tác phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, 
các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

- Các bộ phận giúp việc luôn chủ động trong công việc, tích cực, trách 
nhiệm trong việc nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Ban.

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Các chính sách văn hóa - xã hội được xem xét ban hành gắn với yêu cầu 

bảo đảm nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vì vậy việc quyết định và thực hiện 
chính sách phụ thuộc rất lớn vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, phần nào 
làm hạn chế đến việc xem xét, ban hành chính sách.

- Lĩnh vực hoạt động của Ban khá rộng, trong quá trình giám sát có khi 
phải lồng ghép các nội dung giám sát tại địa phương và phối hợp với các Ban 
khác để không trùng lặp địa bàn nên một số hoạt động giám sát chưa đạt kết quả 
như mong muốn. Bên cạnh đó, do tác động đại dịch Covid-19 nên có ảnh hưởng 
nhất định đến việc triển khai các hoạt động chuyên môn như giám sát, khảo sát 
trong các năm cuối của nhiệm kỳ…

- Bộ phận tham mưu, giúp việc thay đổi thường xuyên; do vậy chưa có điều 
kiện tiếp cận và nghiên cứu sâu nội dung tham mưu, đề xuất để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ.

IV. Bài học kinh nghiệm
Từ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Ban rút 

ra một số kinh nghiệm cho hoạt động trong nhiệm kỳ tới như sau:
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- Bố trí thành viên Ban phải có chuyên môn và am hiểu về lĩnh vực văn hóa 
- xã hội, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, có điều kiện và sắp xếp được 
thời gian tham gia các hoạt động của Ban.

- Ban hành các Kế hoạch hoạt động định kỳ của Ban dựa trên cơ sở chương 
trình hoạt động chung của HĐND tỉnh, có sự phối hợp với các cơ quan liên quan 
có chức năng kiểm tra, giám sát như Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, 
UBMTTQVN tỉnh…; đồng thời bám sát yêu cầu thực tiễn, chọn những vấn đề 
bức xúc để xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế trùng lắp về 
thời gian, địa bàn, đối tượng trong hoạt động giám sát.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương thức giám sát, khảo sát 
theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả và thiết thực, nhất là trong hoạt động 
giám sát gián tiếp.

- Tăng cường khảo sát thực tế, giám sát chuyên đề theo phương châm thiết 
thực, hiệu quả; chú trọng tham vấn ý kiến đối tượng chịu sự tác động của chính 
sách, kết hợp lấy phiếu điều tra thu thập thông tin đối tượng hưởng lợi để xem 
xét tính hợp lý, khả thi trong thực tế, nhất là các cơ chế, chính sách có tác động 
trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống người dân để khi chính sách được ban 
hành đảm bảo đủ các điều kiện đi vào cuộc sống. Đối với các chính sách có 
phạm vi rộng, tác động nhiều đối tượng hưởng lợi cần tổ chức Hội thảo, tham 
vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học.

- Tiến hành chuẩn bị, tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng và xây dựng báo cáo thẩm tra 
chất lượng; đối với những đề án, báo cáo trình kỳ họp chưa đảm bảo quy trình, 
không đủ cơ sở pháp lý, không đảm bảo nguồn lực thực hiện hay tính khả thi không 
cao, cần thể hiện rõ phương án đề nghị cơ quan trình hoàn chỉnh lại nội dung đảm 
bảo chất lượng để trình các kỳ họp sau.

- Chú trọng việc theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám 
sát. Trường hợp cần thiết có thể xem xét tổ chức tái giám sát hoặc lựa chọn nội 
dung để phân công thành viên Ban thực hiện chất vấn tại các kỳ họp HĐND đối 
với những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhưng chưa được giải quyết nghiêm túc 
hoặc tiến độ quá chậm.

- Sau khi Nghị quyết được ban hành, phải tiếp tục thường xuyên theo dõi, 
giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện và kiến nghị 
biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế, thiếu tính khả thi trong thực tiễn.

V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh
- HĐND tỉnh tăng cường tổ chức đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

đề cập các vấn đề văn hóa -xã hội bức xức nổi cộm, được nhân dân cử tri quan 
tâm nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu lực, hiệu quả trong quá trình giám sát, 
triển khai thực hiện trên lĩnh vực văn hóa- xã hội.

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm điều hòa, phối hợp tốt hoạt 
động của các ban HĐND tỉnh, nhất là trong hoạt động giám sát, thẩm tra các nội 
dung trình kỳ họp.
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- Tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
phản biện, chất vấn…

2. Đối với cơ quan tham mưu giúp việc
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của bộ phận tham mưu giúp việc để làm tốt công tác tham mưu trên 
các lĩnh vực văn hóa – xã hội. 

- Phân công cán bộ tham mưu cho các Ban cần nghiên cứu đảm bảo tính ổn 
định để có điều kiện chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo tình hình công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 của Ban Văn 
hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa IX. Kính báo cáo HĐND tỉnh./

Nơi nhận
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thành viên Ban VH-XH;
- VP HĐND tỉnh: PVP, Phòng TH;
- Lưu VT,TH.

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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