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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình
thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 6

tháng đầu năm và nhiệm vụ, 
giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Qua nghiên cứu Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 02/7/2020
của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và
bổ sung nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020,
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:

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ
đại dịch Covid-19,  nhưng  với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp,
các ngành và sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của nhân dân trên
địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh nên đã phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, điều trị
kịp thời; không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Các chính
sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện, nhất là việc triển khai
hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo
Nghị  quyết  số  42/NQ-CP1 của  Chính  phủ  và  Quyết  định  số
15/2020/QĐ-TTg2 của Thủ tướng Chính phủ; công tác vệ sinh an
toàn thực phẩm được kiểm soát tốt,  góp phần nâng cao chất
lượng sức khỏe nhân dân; triển khai việc dạy học bằng nhiều hình
thức trong và sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội; chuẩn bị
chu đáo kết thúc năm học và kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung
học quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện đề án mạng lưới trường lớp trên
địa bàn tỉnh, chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 2020-2021,
nhất là đối với chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 1.

 Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất kết quả đạt được
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 như báo cáo của
UBND tỉnh. Đồng thời, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm
một số nội dung sau: 

1. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu

1 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.
2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện  các
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2020Số: 62/BC-HĐND



2

Để có cơ sở bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối
năm, nhất là các giải pháp cụ thể nhằm khôi phục các hoạt động
trên lĩnh vực văn hóa – xã hội sau dịch Covid-19, góp phần hoàn
thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra năm 2020, Ban đề nghị UBND
tỉnh đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu này trong 6 tháng
đầu năm, nhất là các chỉ tiêu hộ đăng ký thoát nghèo, đào tạo
nghề cho lao động, công tác xuất khẩu lao động, tỷ lệ người dân
tham gia BHYT, BHXH, BHTN3…

  2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày  09/4/2020  của  Chính  phủ;  Quyết  định  số
15/2020/QĐ-TTg  ngày  24/4/2020 của  Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tính đến ngày 25/6/2020, 18/18 huyện, thị xã, thành phố
đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng là người
có công (nhóm 5), đối tượng bảo trợ xã hội (nhóm 6), hộ nghèo
và cận nghèo (nhóm 7). Số người đã hỗ trợ là 19.285 người với
kinh phí là 254.797.750.000 đồng. Số người chưa nhận hỗ trợ là
127 người với kinh phí là 190.500.000 đồng. Nguyên nhân là do
một số địa phương còn chậm trong việc rà soát lại các đối tượng
trùng, sót; một số trường hợp đã có quyết định chi trả nhưng
chưa chi hỗ trợ do các đối tượng hiện đi làm ăn xa, điều trị bệnh…

Đối với nhóm người lao động và hộ kinh doanh4, có 14/18
địa phương đã xét duyệt 27.291 đối tượng với tổng số tiền dự
kiến chi  hỗ trợ  là  28.695.800.000 đồng.  Hiện  các  địa  phương
đang tiếp tục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua giám sát, việc
thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này gặp nhiều vướng
mắc do các quy định về điều kiện được hưởng chính sách của
Trung ương còn bất cập, chưa sát thực tế. Đồng thời, qua rà soát
thống kê đối tượng, trong thực tế có nhóm lao động tự do có đời
sống khá khó khăn do chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19
nhưng không thuộc diện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42,
Quyết định 15 như: Dịch vụ ô tô chở khách; hớt tóc, trang điểm,
spa, massage; giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục tư thục

3 Theo Báo cáo của các sở, ngành của tỉnh: - Về giảm nghèo: Có 2.402 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo;
1.637 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo; Về tỷ lệ xuất khẩu lao động đạt thấp 13,5%; Số người tham gia
BHXH bắt buộc: 170.887 người, đạt 88,08% kế hoạch; BHXH tự nguyện: 7.744 người, đạt 79,4% kế hoạch; BHTN:
156.791 người, đạt 87,1% kế hoạch; BHYT: 1.426.557 người, đạt 99,86% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT: 95,1%
dân số toàn tỉnh…

4 Nhóm 1: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Nhóm 2: Hộ kinh doanh; Nhóm 3: Người lao động bị chấm
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhóm 4: Người lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
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và tại các trường tự ký kết hợp đồng lao động không tham gia
bảo hiểm xã hội…

Trên cơ sở quy định tại khoản 2, điều 7, Chương IV, Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg của TTCP quy định điều kiện hỗ trợ đối
với lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm (nhóm
4): “Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối
tượng quy định tại khoản 1 Điều này5 từ nguồn ngân sách địa
phương và các nguồn huy động hợp pháp khác”,  Ban đề nghị
UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm các đối tượng bị ảnh hưởng trực
tiếp trong thực tế; đồng thời, sử dụng ngân sách địa phương và
các nguồn huy động hợp pháp khác trong công tác phòng chống
dịch Covid-19 kể cả ở cấp tỉnh, cấp huyện để hỗ trợ cho các đối
tượng bổ sung nêu trên nhằm góp phần giải quyết khó khăn, ổn
định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

3. Việc thực hiện  Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng
chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi

Theo báo cáo Sở LĐ-TB&XH, năm 2020 dự kiến có khoảng
32.285 người cao tuổi được chúc thọ với kinh phí gần 22 tỷ đồng
(tăng hơn so với năm 2019 là 11.622 người với số tiền khoảng 8
tỷ đồng). Dự toán kinh phí của năm 2020 được xây dựng dựa trên
số liệu người cao tuổi của năm 2019 nên UBND tỉnh chưa phân bổ
nguồn kinh phí theo số lượng dự kiến tăng thêm đã nêu trên.

Bên cạnh đó, qua giám sát tại các địa phương và Ban đại
diện  Người  cao  tuổi,  việc  quà  tặng  bằng  hiện  vật  200.000
đồng/người được thực hiện chưa thống nhất trên địa bàn tỉnh. Có
nơi,  có đối  tượng được tặng quà bằng hiện vật, có nơi có đối
tượng được tặng bằng tiền. Cũng theo báo cáo các địa phương và
Ban đại diện Người cao tuổi các cấp, đa số người cao tuổi phản
ánh quà tặng bằng hiện vật trong thời gian qua là chưa phù hợp,
không thiết thực và chưa đảm bảo chất lượng.

 Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, UBND
các cấp rà  soát  chính xác  số  lượng đối  tượng được chúc thọ,

5 Khoản 1, điều 7, Chương IV, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định:  1. Người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
a)  Mất  việc  làm và  có thu nhập  thấp  hơn mức chuẩn cận  nghèo quy định  tại  QĐ số  59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015 của TTCP, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020;
b) Cư trú hợp pháp tại địa phương;
c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có
địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô
chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du
lịch, chăm sóc sức khỏe.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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mừng thọ trong năm 2020 theo quy định, sớm phân bổ nguồn
kinh phí theo số lượng thực tế; đồng thời, xem xét phương thức
tặng quà phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng thụ
hưởng chính sách để hoạt động chúc thọ, mừng thọ năm 2020
(vào tháng 10) được diễn ra chu đáo, thiết thực và ý nghĩa.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND
ngày 03/10/2019 về quy định mức hỗ trợ đối với người có
công với cách mạng về nhà ở (Nghị quyết 11)

Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các ngành, các địa phương tích cực thực hiện. Đến tháng 6/2020,
ngân sách tỉnh phân bổ 100 tỷ đồng/4.457 nhà để các địa phương
triển khai,  chiếm khoảng 41% kế hoạch hỗ trợ trong 02 năm
2019-2020 (244 tỷ đồng/10.869 nhà) của Nghị quyết 11. Qua
giám sát tại một số địa phương, nguồn kinh phí này chủ yếu tập
trung giải quyết các trường hợp nhà ở theo Quyết định 22/2013/
QĐ-TTG không thể thực hiện hoàn thành trong năm 2019 và các
đối tượng đã đủ điều kiện đang có nhu cầu bức thiết. Số còn lại
trong kế hoạch được phê duyệt năm 2020 chưa được phân bổ
kinh phí thực hiện.

 Về số lượng nhà ở, tại Nghị quyết 11 là 12.734 nhà, tuy
nhiên qua giám sát, hiện nay số lượng được các địa phương phê
duyệt là 12.940 nhà (xây mới 4.035 nhà, sửa chữa 8.905 nhà)
với tổng kinh phí hỗ trợ tương ứng 339,5 tỷ đồng, tăng 206 nhà
tương ứng khoảng 6 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Ban đề nghị từ nay đến cuối năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo
các địa phương cần tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành và
giải ngân dứt điểm nguồn kinh phí 100 tỷ đồng đã bố trí; tiếp tục
phân bổ kinh phí cho các địa phương để triển khai xây mới, sửa
chữa nhà ở cho các đối tượng còn lại đã đủ điều kiện, đang có
nhu cầu bức thiết về nhà ở, phấn đấu đến cuối năm 2020 thực
hiện đạt 85% theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết 11. Đồng
thời, tiếp tục rà soát chặt chẽ đúng quy định, thống kê số lượng
đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 11 trình HĐND tỉnh tại kỳ
họp cuối năm 2020 để xem xét điều chỉnh, bổ sung số lượng,
nguồn kinh phí nhằm hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho
người có công vào năm 2021.

5.  Về  công tác triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa
và nâng chuẩn trình độ giáo viên

- Công tác triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa: Đến nay,
các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn
sách giáo khoa lớp 1 theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và
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của tỉnh. Việc thay đổi sách giáo khoa mới đi đôi với việc tập
huấn, bồi dưỡng kỹ năng phương pháp dạy học và đầu tư thiết bị
dạy  học  phù  hợp  mà  Bộ  đã  ban  hành  theo  Thông  tư  số
05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về ban hành danh mục thiết
bị dạy học tối thiểu lớp 1. Tuy nhiên, hiện nay các trường tiểu học
trên địa bàn tỉnh đang triển khai tập huấn kỹ năng, phương pháp
dạy học, một số trường chưa được đầu tư mua sắm các thiết bị
theo quy định. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời
các ngành chức năng, UBND các địa phương rà soát nguồn kinh
phí hoạt động sự nghiệp giáo dục để bố trí kinh phí tập huấn, bồi
dưỡng kỹ năng phương pháp giảng dạy và mua sắm thiết bị dạy
học tối  thiểu, đáp ứng yêu cầu dạy học lớp 1 trong năm học
2020-2021.

- Về nâng chuẩn trình độ giáo viên: Tại khoản 3, điều 15,
Chương III,  Thông tư  số  71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của
Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được
đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có quy
định: “UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình HĐND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quyết định dự toán chi ngân
sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để
thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo
của giáo viên hàng năm theo kế hoạch”. Căn cứ quy định này, đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự toán
kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo UBND tỉnh tổng
hợp, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định việc phân bổ kinh phí
hằng năm theo quy định.

6. Về việc khen thưởng các tác phẩm, giải thưởng 

   Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành các Quyết định6 khen
thưởng các tác phẩm, giải thưởng báo chí, văn học- nghệ thuật,
khoa học - công nghệ… trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát,
đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, việc quy định các
nội  dung chi,  mức chi  và  sử dụng nguồn ngân sách để khen
thưởng các giải thưởng tại các Quyết định này là chưa đúng thẩm
quyền. Vì vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh rà soát và xử lý các Quyết
định nêu trên theo quy định; trường hợp cần thiết, nghiên cứu
xây dựng đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, tạo cơ sở
pháp lý để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

6 Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc
Kháng; Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 06/1102008 của UBND tỉnh về ban hành quy định về Giải thưởng Văn
học - Nghệ thuật Đất Quảng; Quyết định số16/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành giải thưởng
Phạm Phú Thứ về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ
tục xét tặng giải thưởng… 
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7. Về tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết
của HĐND tỉnh

Tại nhiều báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh, Ban đã đề nghị
UBND tỉnh xem xét đánh giá, tổng kết các nghị quyết về quy
hoạch trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và
các nghị quyết về cơ chế chính sách trên lĩnh vực này hết hiệu lực
đến năm 2020, 20217. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất HĐND
tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban
hành mới các nghị quyết phù hợp với giai đoạn tiếp theo. Thời
gian qua, mặc dù UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan liên quan
thực hiện vấn đề này nhưng đến nay đa số các nghị quyết chưa
có báo cáo tổng kết thực hiện. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh
tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương triển
khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND
tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển văn hóa -
xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Kính trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH.

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

7(1) Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; (2)
Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao giai đoạn 2012-
2020, tầm nhìn đến năm 2025; (3) Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự nghiệp
văn hóa giai đoạn 2012-2020; (4) Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/09/2012 về quy hoạch phát triển sự nghiệp
y tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; (5) 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; (6) Nghị quyết 12/2016/NQ-
HĐND ngày 19/7/2016 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp giai
đoạn 2016-2020; (7) Nghị quyết 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 (8) Nghị
quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.
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