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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình

thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Qua nghiên cứu Báo cáo số 204/BC-UBND tỉnh ngày 30/11/2020 của 
UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025, cùng với kết 
quả giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị; Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND kính báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 
2016 - 2020

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với đánh giá tình hình phát 
triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2016-2020 và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 
11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, 
mặc dù trong bối cảnh còn khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của thiên tai, dịch 
bệnh, song các cấp, các ngành đã tích cực, quyết tâm, cơ bản thực hiện hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đa số các 
chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh1. 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đầu tư phát triển; trong đó, đầu tư xây dựng 
trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt (533/802 trường, tỷ lệ 66,46%); mạng 
lưới trường, lớp từng bước được sắp xếp cơ bản ổn định, phù hợp; chất lượng 
giáo dục - đào tạo các cấp học từng bước được nâng lên. Công tác y tế, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; mạng lưới y tế cơ sở được 
cũng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp theo hướng chuyên 
sâu; công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung khoanh vùng, khống chế, 
điều trị kịp thời. Văn hóa, thông tin, thể thao tiếp tục đầu tư, phát triển. Việc 
bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đạt kết quả tốt. Công tác đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo 
cho các gia đình chính sách được thực hiện tốt, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 

1 - Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,51%/năm (mục tiêu Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND: 2-2,5%; điều chỉnh 
chỉ tiêu 1-1,5% tại Báo cáo số 372-BC/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy).
   - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%.
   - Tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi: Tiểu học 99,00%, THCS: 97,26%, THPT: 95,58%.
   - Tỷ lệ lao động nông nghiệp 38,01%.

   - Tỉ lệ lao động qua đào tạo 65%.
   - Giải quyết việc làm mới tăng thêm 5 năm: 86.357 lao động.
   - Tỷ lệ đô thị hóa 32,40%.
   - Số bác sĩ/vạn dân: 9,0.
   - Số giường bệnh/vạn dân: 41,50.
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người có công hơn 27.415 hộ2. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện 
đồng bộ sâu rộng; nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách 
khuyến khích thoát nghèo thực hiện đạt kết quả, góp phần giảm 6,83% hộ 
nghèo so với năm 2015. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện bảo 
đảm, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Về kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025
Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các 

chỉ tiêu, định hướng và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-
2025. Ngoài ra, Ban đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Xây dựng triển khai chương trình phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 
2021-2025, trong đó bao gồm cả giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục phổ thông. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, nhất 
là đối với các địa phương miền núi. Đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị 
dạy và học, tập trung đào tạo nâng chuẩn giáo viên đáp ứng yêu cầu chất lượng 
giáo dục trong giai đoạn mới; triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc” 
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

- Triển khai thực hiện chương trình phát triển sự nghiệp y tế, chú trọng 
công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự báo mô hình bệnh tật để 
có định hướng dự phòng và điều trị kịp thời. Đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ y tế cơ sở, ưu 
tiên khu vực miền núi, vùng khó khăn. Thực hiện hiệu quả việc triển khai bảo 
hiểm y tế toàn dân.

- Đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình, chính sách giảm 
nghèo, thoát nghèo bền vững thời gian qua. Triển khai thực hiện đạt kết quả 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung xây dựng các 
mô hình giảm nghèo bền vững đạt chất lượng. Rà soát, bình xét, công nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo một cách thực chất, đảm bảo đúng đối tượng theo tiêu chí 
chuẩn nghèo đa chiều quy định. Nghiên cứu chính sách khuyến khích thoát 
nghèo, thoát cận nghèo bền vững phù hợp trong giai đoạn mới. Tiếp tục xây 
dựng chính sách hỗ trợ, cải thiện, nâng cao mức sống cho hộ nghèo thuộc đối 
tượng người có công cách mạng, bảo trợ xã hội.

- Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách của Trung ương về đào 
tạo nghề cho lao động, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng các chính sách về đào tạo 
nghề, đào tạo văn hóa gắn với giải quyết việc làm cho các đối tượng là học 
sinh Trung học sơ sở, Trung học phổ thông sau phân luồng không học tiếp 
chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục đại học. Nâng cao chất lượng đào 

2 Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có 
công với cách mạng về nhà ở; hiện nay, đang tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Nghị 
quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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tạo nghề sau khi thực hiện việc sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

- Tập trung các giải pháp thực hiện Luật trẻ em, Luật phòng, chống bạo 
lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; xem xét ban hành các cơ chế, chính sách 
phù hợp để thực hiện. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa cơ sở. 
Thực hiện đảm bảo quy định, thực chất về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 
hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ 
dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của 
Chính phủ. Cùng với đó, phát huy vị trí, vai trò của gia đình trong việc giữ gìn 
sự phát triển lành mạnh, an toàn nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp 
luật, tệ nạn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển văn hóa, thể 
dục - thể thao, du lịch. Nghiên cứu đầu tư trọng tâm, trọng điểm các công trình 
văn hóa, thể thao, du lịch góp phần cao đời sống tinh thần nhân dân, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội của địa phương.

- Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy các giá trị của di 
tích. Rà soát, đánh giá hiện trạng di tích để đề nghị cấp có thẩm quyền công 
nhận. Tiếp tục quản lý, đầu tư, tu bổ di tích đảm bảo theo quy định tại Nghị 
định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 2016 - 2020 và kế 
hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025. Kính trình kỳ họp thứ 
20, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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