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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
Kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 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; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/ 7/2019  về Chương trình giám 
sát của HĐND tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 
HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; Kế hoạch số  
01/KH-HĐND ngày 03/ 01/2020  của Thường trực HĐND tỉnh về triển khai 
Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020; căn cứ Chương 
trình công tác của Ban năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết 
quả hoạt động trong năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Hoạt động giám sát, khảo sát
Ban đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại 19 cơ quan, đơn vị, địa phương và giám 

sát qua văn bản 11 địa phương. Cụ thể như sau:
a) Khảo sát chuyên đề
Trong quý I, II/2020, Ban đã ban hành kế hoạch khảo sát chuyên đề về tình 

hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh gồm Nghị quyết số 13/2017/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 
2017-2021; Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách 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; Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 
26/4/2016 về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức khảo sát trực tiếp 34 hộ thoát nghèo từ 
năm 2017-2019, hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020 và làm việc với 03 xã, giám sát 
qua văn bản 06 địa phương1.

Trong quý III/2020, Ban đã ban hành Kế hoạch khảo sát về việc thực hiện 
Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về quy định chính sách đối với 
học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh từ 
năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự 
nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch 
Covid 19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp tại các địa phương nên Ban tạm 

1  UBND xã Tam Đàn, Tam Dân (huyện Phú Ninh); xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn)
   Giám sát qua văn bản các địa phương: Phú Ninh, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Nam Trà My, Nam Giang
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dừng việc khảo sát. Kế hoạch này sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp trong thời 
gian đến. 

b) Giám sát phục vụ thẩm tra
Trong năm, do số lượng tổ chức các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề của 

HĐND tỉnh khá nhiều nên hoạt động giám sát, khảo sát phục vụ thẩm tra của Ban 
tập trung vào các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự phân 
công của Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể:

- Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề tổ chức vào ngày 21/4/2020: Ban đã tổ 
chức làm việc trực tiếp với Sở Nội vụ về đề án và dự thảo Nghị quyết quy định mức 
khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. Qua làm việc đã có báo cáo thẩm tra trình kỳ họp 15 để đại biểu 
có cơ sở xem xét thống nhất ban hành nghị quyết.

- Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm: Ban tổ chức làm việc trực tiếp 
với 05 cơ quan, đơn vị, địa phương và giám sát qua văn bản đối với 03 địa phương 
về2: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, 
trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm3 và kết quả giám sát việc giải quyết 
các kiến nghị của cử tri  trên lĩnh vực Ban phụ trách. Thẩm tra tờ trình và dự thảo 
nghị quyết về xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh; Quy định 
nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ 
nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

Qua giám sát, thẩm tra, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét một số nội dung. 
Đối với dự thảo Nghị quyết về xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công 
cộng tỉnh, đã đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị 
định số 91/2005/NĐ-CP Chính phủ, Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT của Bộ 
Văn hóa - Thông tin. Đối với dự thảo nghị quyết về quy định nội dung, mức chi 
công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Luật phòng, chống mua 
bán người trên địa bàn tỉnh, Ban đã có báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 16 để 
đại biểu có cơ sở xem xét thống nhất ban hành nghị quyết.

- Kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề tổ chức vào ngày 17/9/2020: Ban tổ chức 
làm việc trực tiếp với 02 cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch để thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về Nội dung đề án và dự thảo 
nghị quyết về “Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT 
(kể cả các trường dân lập nếu đảm bảo quy định) là con em gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 
Chính phủ trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020 – 2021 (từ tháng 9 đến tháng 

2 Làm việc trực tiếp với các Sở: Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài 
chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện: Thăng Bình, Đại Lộc và Phước Sơn. Báo cáo qua văn bản:thành phố 
Tam Kỳ, huyện Nam giang và Tiên Phước.

3 Các chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sô 15/2020/QĐ- TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ- HĐND về 
mức hỗ trợ đối với người có công về nhà ở; Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND về quy định mức quà tặng chúc thọ, 
mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn; công tác triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 
01/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
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12/2020)”;  “Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 
07/7/2015 của HĐND tỉnh về  đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Qua làm việc đã có báo cáo thẩm tra trình kỳ 
họp 17 để đại biểu có cơ sở xem xét thống nhất ban hành nghị quyết.

- Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề tổ chức vào ngày 02/11/2020; kỳ họp thứ 
19 - kỳ họp chuyên đề tổ chức vào ngày 20/11/2020:  Ban tích cực phối hợp với 
các ban của HĐND tỉnh trong việc tham gia các hoạt động giám sát, thẩm tra 
chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp chuyên đề, tham gia đóng góp ý kiến để 
HĐND tỉnh xem xét, ban hành các Nghị quyết4.

- Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường lệ cuối năm: Ban tổ chức làm việc trực tiếp 
với 08 cơ quan, đơn vị, địa phương và giám sát qua văn bản đối với 02 địa 
phương5. 

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 phát hiện 
các Quyết định khen thưởng, giải thưởng của UBND tỉnh từ trước năm 2015 đến 
nay không đúng thẩm quyền, báo cáo HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát trình 
HĐND tỉnh theo thẩm quyền nếu thấy cần thiết; việc nâng chuẩn trình độ của giáo 
viên theo quy định… 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 

4 Kỳ họp thứ 18: Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về bổ sung Nghị quyết 
126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và 
sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về bổ sung danh mục dự án 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020; Nghị quyết số 56/NQ-
HĐND ngày 02/11/2020 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 
(Võ Chí Công); Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 
thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa IX; Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về quy định nội dung và 
mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về quy định nội dung, 
mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng 
viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Kỳ họp thứ 19: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh;  Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

 5 Việc thực hiện các chỉ tiêu, nội dung trên lĩnh vực văn hóa – xã hội 05 năm giai đoạn 2016-
2020 và năm 2020 tại Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung 
nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2020; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Việc triển khai thực 
hiện một số Nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021: 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; 
kết quả thực hiện các mục tiêu, chính sách quy định tại Nghị quyết; đánh giá hiệu quả tác động của 
các chính sách đối với đối tượng trực tiếp thụ hưởng; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và 
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đến năm 2020, 2021 để đề nghị UBND tỉnh tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị 
quyết6.

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án và tờ trình 
Ban đã thẩm tra 09 nội dung do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp trong năm 

20207, tham mưu HĐND tỉnh xem xét ban hành nhiều nghị quyết trên lĩnh vực phụ 
trách và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết chung về phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2020 và bổ sung nhiệm vụ 06 tháng còn lại năm 20208.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả giám sát, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo đánh 
giá tính khả thi, tính hiệu quả đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định để lại trình kỳ họp sau các nội dung chưa đảm bảo (Đề án hỗ trợ phát 
triển một số điểm du lịch cộng đồng).

3. Hoạt động khác
Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban của 

HĐND tỉnh9; Đoàn giám sát chuyên đề của Tỉnh ủy10, tham gia phiên họp giải trình 
việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án 
nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 
2020.

Tham gia Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên 
và nhi đồng của Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13, Nghị 

nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị cụ thể về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, chấm dứt việc thực hiện 
hoặc ban hành chính sách mới thay thế phù hợp hơn đối với từng nội dung của nghị quyết. Việc giải 
quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Báo 
cáo số 57/BC-UBND ngày 09/6/2020 và một số đề án do Ban phụ trách. 

6 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.

7 BC 92/BC-HĐND; BC 83/BC-HĐND; BC 62/BC-HĐND; BC 57/BC-HĐND; BC 
45/BC-HĐND; BC 42/BC-HĐND: BC 12/BC-HĐND về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm 
vụ phát triển văn hóa - xã hội, một số đề án và các nội dung khác do Ban phụ trách.

8 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quy định mức khuyến khích cho các 
tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về quy định nội 
dung, mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ̣ hỗ trợ nạn nhân theo Luâṭ phòng, chống mua 
bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về hỗ trợ 
học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

9 Khảo sát của TT HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các 
chương trình, dự án, nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020; 
Khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách “về các nội dung liên quan đến phục vụ phiên giải trình 
của TTHĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện 
các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020.”; khảo sát của các Ban phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX...

10 Giám sát chuyên đề của Tỉnh ủy về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường trong khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tại Phú Ninh, Đại Lộc, Phước Sơn.
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quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông – giai đoạn 2015-2020.

Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình triển khai thực 
hiện Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh; 
tham dự các cuộc họp liên quan đến các vấn đề chính sách, an sinh xã hội do các 
đơn vị, địa phương tổ chức.

Tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của cử tri; theo dõi giám sát việc giải quyết, 
trả lời của các cơ quan chức năng. 

Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo giao ban Thường trực HĐND, 
các ban của HĐND tỉnh hằng tuần; họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ hằng 
tháng, các báo cáo định kỳ của Ban…; tổ chức họp Ban thông qua các báo cáo thẩm 
tra, họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của Ban trên các lĩnh vực được phân công 
theo dõi.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đạt được
- Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra 

từ đầu năm 2020, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phát sinh trong 
thực tiễn, bám sát kế hoạch và đề cương đề ra. Chú trọng việc tiếp cận trao đổi, thu 
thập, khảo sát tình hình thực tế, tìm hiểu nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng chính 
sách. Nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng, mang tính phản 
biện, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để đại 
biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban được đưa vào nghị quyết để có giải pháp triển 
khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ, các chế độ chính sách trên lĩnh vực 
văn hóa - xã hội.

- Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích 
cực. Ngoài thành viên Ban, hầu hết các cuộc giám sát của Ban đều có sự tham gia 
của đại diện Thường trực, các ban của HĐND tỉnh nên kết quả giám sát, khảo sát 
của Ban luôn đạt được sự đồng thuận cao. 

2. Tồn tại, hạn chế
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, tình hình thiên tai bão lũ nên một số 

hoạt động khảo sát, giám sát tạm dừng so với kế hoạch của Ban và Thường trực 
giao (khảo sát một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực VHXH, chuẩn bị 
nội dung phiên giải trình của Thường trực về chính sách khuyến khích thoát nghèo 
bền vững).

- Các thành viên Ban chưa bố trí thời gian tham gia đầy đủ các buổi làm 
việc của Ban do nhiều nguyên nhân khách quan. Một số thành viên Ban chưa 
dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu nội dung các buổi giám sát nên trong quá 
trình làm việc nêu vấn đề cho cơ quan, đơn vị được giám sát chưa trọng tâm, 
trọng điểm, do đó chất lượng một số buổi làm việc chưa cao.
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- Một số đơn vị, địa phương chịu sự giám sát gửi nội dung giám sát, các đề án, 
dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo thời gian theo quy định, làm ảnh hưởng đến tiến 
độ triển khai giám sát, thẩm tra của Ban.

III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2021
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về chương trình giám 

sát của HĐND tỉnh năm 2021, Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND 
tỉnh năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội xây dựng chương trình công tác năm 2021 
như sau:

1. Giám sát, khảo sát, thẩm tra phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh
- Tổ chức giám sát, khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa 

- xã hội 06 tháng và năm 2021, việc giải quyết một số kiến nghị có tính bức xúc, cấp 
thiết của cử tri trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; triển khai hoạt động giám sát, khảo sát 
việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND, kiến nghị sau giám sát chuyên đề 
trong thời gian vừa qua.

- Tham gia cùng Thường trực, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ 
quan chức năng chuẩn bị các báo cáo, đề án trình các kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra 
các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND liên quan trên lĩnh vực Ban phụ trách.

- Tham gia Đoàn giám sát các Ủy ban của Quốc hội (nếu có).
- Giám sát việc trả lời ý kiến cử tri tại các kỳ họp, đồng thời theo dõi kết quả 

thực hiện của UBND tỉnh sau trả lời các kiến nghị của cử tri
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND ban hành 

trên lĩnh vực phụ trách có thời gian đến hết năm 2021 để làm cơ sở trình HĐND tỉnh 
định hướng ban hành cơ chế, chính sách trong giai đoạn mới.

2. Các hoạt động khác
- Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2016-2020; triển 

khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và chương trình xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh năm 2021.

- Tham gia các đoàn giám sát, khảo sát theo kế hoạch của HĐND, Thường 
trực HĐND, các ban của HĐND. Phối hợp với các ban của HĐND tỉnh thẩm tra 
các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

- Giám sát thường xuyên hoạt động của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; việc chấp hành chính sách pháp luật trên lĩnh vực văn hóa - xã 
hội và những nội dung bức xúc thông qua ý kiến cử tri trên lĩnh vực Ban phụ trách.

- Tham gia tiếp công dân thường kỳ, tiếp xúc cử tri theo quy định và thực hiện 
các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

- Tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
- Tham gia góp ý xây dựng các dự án luật, các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh 

nghiệm hoạt động dân cử của HĐND các cấp.
- Tham dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu 

vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.
- Tăng cường phối hợp với các ban của HĐND cấp huyện trong việc giám sát 

các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
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- Thực hiện các hoạt động thông tin, báo cáo theo quy định; tổ chức họp ban 
định kỳ; họp ban thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, báo cáo kết quả giám sát, 
khảo sát.

- Tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao năng 
lực hoạt động dân cử.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2020, dự kiến chương trình công tác 
năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Kính báo cáo HĐND tỉnh./.

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

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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