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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND9 ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc 

ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021;   

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;   

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân công thực hiện Chương trình giám 

sát năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm  2019 của Ban 

Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;   

Căn cứ Chương trình làm việc số 06/CTr-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 

2020 của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020;   

Thực hiện Chương trình làm việc số 15/CTr-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 

2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết 

quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  

1. Hoạt động khảo sát, giám sát  

Trong năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện đúng chức năng và 

quyền hạn được pháp luật quy định, hoàn thành tốt kế hoạch khảo sát và giám 

sát theo chương trình hoạt động năm 2020. Cụ thể, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ 

chức 01 đợt khảo sát, giám sát chuyên đề đối với 37 đơn vị sở, ngành trong tỉnh 

với các nội dung như sau: 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08/9/2020 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực 

hiện các chính sách xã hội hóa trên lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020, Đoàn giám sát của Ban 

Văn hóa - Xã hội đã tổ chức khảo sát, giám sát thực tế từ ngày 24/9/2020 - 
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01/10/2020; đồng thời, làm việc với các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, 

ban, ngành liên quan về công tác thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, các đơn vị chịu sự giám sát đã chuẩn bị báo cáo, các tài liệu có 

liên quan đầy đủ, bố trí địa điểm làm việc chu đáo và đảm bảo thành phần tiếp, 

làm việc theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Nội dung báo cáo của các đơn vị chịu 

sự giám sát cơ bản đáp ứng được theo đề mục của đề cương. Qua giám sát, Ban 

Văn hóa Xã hội nhận thấy, công tác xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa 

thể thao trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã huy động và khai thác cơ bản các 

nguồn lực xã hội, đa dạng hóa các hình thức cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện mở 

rộng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo. 

Với tinh thần đó, công tác xã hội hóa các lĩnh vực này luôn được Tỉnh quan tâm, 

tạo điều kiện đáng kể trong việc đãi ngộ, ưu đãi thực hiện các chính sách theo 

quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia 

đóng góp cùng chia sẻ áp lực ngân sách của Nhà nước trên cơ sở khai thác, phát 

huy hiệu quả các nguồn lực và huy động các tiềm năng về nhân lực, vật lực, tài 

lực cùng tham gia thực hiện. Các đơn vị tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện xã 

hội hóa được hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; phát huy khả 

năng sáng tạo góp phần đa dạng hóa các hình thức cung ứng dịch vụ như công 

lập, ngoài công lập (đối với giáo dục, đào tạo); nhà nước, tập thể, dân lập, tư 

nhân... (đối với y tế, văn hóa); quy mô các công trình xã hội hóa được đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cao góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ, 

thỏa mãn nhu cầu đa dạng, và ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân trong và 

ngoài tỉnh. Góp phần đẩy mạnh việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục, y tế, các 

thiết chế văn hóa, thể thao công lập đang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp sang 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chuyển một số cơ sở cung ứng dịch vụ công 

lập sang loại hình đơn vị tự trang trải hoặc tư thục; khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân góp vốn đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ giáo dục, y tế; tạo điều kiện 

cho các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập được thành lập, phát triển cả về quy 

mô và chất lượng tạo được nhiều sự lựa chọn cho người thụ hưởng dịch vụ, 

không phân biệt công lập hay ngoài công lập nhằm tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh giữa các loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ.  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám 

sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh phối hợp với Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến 

hành thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau 

kỳ họp thứ 12, 15 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.   

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành 

giám sát các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cụ thể, 

Ban đã theo dõi, rà soát và xem xét việc tổ chức triển khai các nghị quyết thuộc 

lĩnh vực văn hóa - xã hội được thông qua tại kỳ họp thứ 13,14,15,16,17 - HĐND 

tỉnh khóa IX và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.  
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Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ban đã tham mưu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức 

giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với UBND 09 huyện, thị xã, 

thành phố, 18 xã, phường và khảo sát thực tế tại 47 hộ gia đình thuộc đối tượng 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Văn 

hóa - Xã hội đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn và 

trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về an sinh xã hội tại phiên họp thứ 40 của Thường trực HĐND tỉnh 

với 03 nhóm vấn đề1. Tại phiên chất vấn, đã có 11 đại biểu chất vấn với 24 câu 

hỏi được đặt ra; các câu hỏi đều bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, 

nguyện vọng của đông đảo người dân cũng như những vấn đề khó khăn vướng 

mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. Lãnh đạo 

UBND tỉnh và các vị Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, lãnh đạo các sở, 

ngành đã trả lời đi vào trọng tâm, giải trình nghiêm túc; đồng thời thẳng thắn 

nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình 

phụ trách; từ đó có các giải pháp nhằm khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực 

hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, 

Thường trực HĐND tỉnh đã gửi đến UBND tỉnh (15 nhóm kiến nghị) để xem 

xét, giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành.  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, 

hoạt động khảo sát, giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội trong năm 2020 cơ bản 

đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Công tác tham mưu, phối hợp tham mưu với 

các Ban của HĐND tỉnh về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được 

thực hiện có chất lượng, hiệu quả; trong hoạt động giám sát chuyên đề của Ban, 

nội dung giám sát được lựa chọn sát với tình hình thực tế của địa phương, việc 

tổ chức giám sát đảm bảo thực hiện đúng nội dung, quy trình giám sát theo luật 

định, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra, việc xây dựng báo cáo kết quả 

giám sát thông báo kết luận nội dung giám sát phản ánh đúng tình hình thực tế, 

các kiến nghị, đề xuất cụ thể, thực chất. Trong quá trình giám sát, lãnh đạo và 

các ủy viên của Ban tích cực đầu tư, nghiên cứu những quy định mới của pháp 

luật, kết hợp các cuộc khảo sát và nghiên cứu tình hình thực tế ở địa phương để 

đưa ra những kết luận chính xác.  

Bên cạnh đó, giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn cũng 

đã được tiến hành và tập trung vào những vấn đề được cử tri và dư luận quan 

tâm. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp luôn được lãnh đạo và các ủy viên của Ban 

                                           
1 (1) Nhóm vấn đề thứ nhất: về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động; việc bảo đảm nguồn 

lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; kế hoạch phát triển các trường nghề trên địa bàn tỉnh; giải pháp hỗ 

trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng yếu thế; việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. (2) Nhóm vấn đề thứ hai: công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 

tuyến cơ sở và cộng đồng; giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong khám, chữa bệnh; bảo đảm việc cung ứng thuốc và vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh 

cho nhân dân. (3) Nhóm vấn đề thứ ba: việc tổ chức, triển khai và các giải pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII. 
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Văn hóa - Xã hội tích cực quan tâm, tập trung đánh giá, nhận định những kết quả 

đạt được và nêu ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất và tham gia chất 

vấn nhiều nội dung thiết thực tại kỳ họp. Đồng thời, theo dõi việc thực hiện lời hứa 

của lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp. Kết quả chất vấn đã làm rõ nhiều vấn đề 

liên quan trách nhiệm các ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực 

hiện công tác quản lý nhà nước của các cơ quan. 

Ngoài những hoạt động nêu trên, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh; giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành tổ chức.   

2. Hoạt động thẩm tra 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sự phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra các nội 

dung trình kỳ họp thứ 13,14,15,16,17 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: (04 báo cáo và 02 Nghị quyết) 

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức phí tham quan di tích lịch sử, danh lam 

thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;  

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện 

công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương; 

- Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra báo cáo tình hình và kết 

quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;   

- Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021; 

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết: (05 báo cáo và 03 Nghị quyết) 

- Dự thảo Nghị quyết quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong 

các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và 

chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương.  

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 

người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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- Thẩm tra báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hoá - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2021. 

- Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021; 

Để chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ năm 2020, Ban 

đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đề nghị cung cấp các thông tin, 

tham dự các cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trình kỳ họp; đồng thời, 

nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nắm bắt tình hình thực 

tế của địa phương, các kết quả giám sát trong năm 2020, tổng hợp ý kiến tại các 

buổi tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của lãnh đạo và thành viên Ban Văn hóa - 

Xã hội để tiến hành thẩm tra.  

3. Một số công tác khác 

- Tham gia họp Tổ đại biểu và Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh lần thứ Hai, 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các 

văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ 

tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

- Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết 

quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;  

- Tham mưu tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đối với cử tri là công 

chức, viên chức, người lao động ngành Y tế; 

- Tham dự các Hội nghị, phiên họp trực tuyến với các cơ quan Trung ương. 

- Phối hợp với các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung tổ 

chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND 

tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tại thị xã Tân Uyên; 

- Tham dự các phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Dự thảo Báo 

cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 

UBND tỉnh; các nội dung trình kỳ họp thường lệ năm 2020; 

- Tổ chức Đoàn đến thăm và làm việc với Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh và Hội Tương tế người Hoa của thành phố Thủ Dầu Một về việc 

tổ chức Lễ hội Tết Nguyên Tiêu và Rằm tháng Giêng và họp triển khai chương 

trình giám sát năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;  

- Tham dự hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW năm 2016 về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”; 
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- Ngoài ra, Lãnh đạo Ban tham gia cùng UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo và các hộ nghèo; dự Lễ viếng Nghĩa 

trang liệt sỹ tỉnh; dự họp mặt  kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam; Lễ xuất phát “Chuyến xe xuân nghĩa tình” đưa công nhân lao động có 

hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; Lễ khai mạc Hội hoa xuân và Đường hoa 

Bình Dương. Tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, khóa X; dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng; dự 

họp Sở Tài chính về phương án giải quyết Đề án hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở; Lễ giỗ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) lần thứ 

229; Họp mặt Báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020; Họp mặt Văn nghệ sĩ 

nhân dịp Xuân Canh Tý 2020; dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa 

phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, 

đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19...; phối 

hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Hội nghị tổng kết 

Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Hội nghị Thường 

trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 6 và khu 

vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhận đăng 

cai tổ chức Hội nghị khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 7; Dự Hội nghị điển 

hình tiên tiến ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020… 

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Ban còn tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật 

Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức; Chương trình 

truyền hình trực tiếp “Ngày hội Trung thu và Trao học bổng” cho học sinh, sinh 

viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương 

năm 2019; Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Thủ Dầu 

Một. Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 74 năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2019). Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng 

đối với tín dụng chính sách xã hội. Phiên họp lần thứ Bảy nghe UBND tỉnh và 

các cơ quan báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân do Đoàn ĐBQH, ĐBQH, HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến…  

Các hoạt động khác của Ban cũng được xây dựng và tổ chức thực hiện đạt 

hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, Ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do 

Thường trực HĐND tỉnh phân công; phối hợp tốt với các Ban của HĐND tỉnh và 

các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

4. Hoạt động của ủy viên Ban VHXH  

Các ủy viên của Ban tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của đại biểu theo luật định, phát huy tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các 

kỳ họp của HĐND tỉnh; các buổi tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ 

họp; họp Tổ đại biểu; các cuộc khảo sát, giám sát của  HĐND, Thường trực và 

các Ban của HĐND tỉnh; các phiên giải trình do Thường trực HĐND tỉnh tổ 
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chức; tham gia họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh 

vực văn hóa - xã hội trình kỳ họp thứ 13,14,15,16,17 -  HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Bên cạnh đó, các ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tích cực 

nghiên cứu tài liệu có liên quan kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn ở 

đơn vị công tác đã phát biểu, đóng góp nhiều ý góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội nói riêng và Hội đồng nhân dân tỉnh nói 

chung. Trong hoạt động khảo sát, giám sát và tại các kỳ họp HĐND năm 2019, 

ủy viên của Ban đã tích cực nghiên cứu và chất vấn các nội dung thuộc lĩnh vực 

văn hóa - xã hội gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế.  Các ý kiến chất 

vấn của các ủy viên Ban sát với thực tế, mang tính trọng tâm, trọng điểm; qua đó 

phát hiện và chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và được nhân dân, cử tri 

trong tỉnh quan tâm.   

5. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong năm 2020 với sự quan tâm của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, sự tích cực của các thành viên Ban và sự cộng tác, phối hợp của 

các đơn vị có liên quan, Ban Văn hóa - Xã hội đã đảm bảo tiến độ và hoàn thành 

chương trình đề ra. Công tác tham mưu, phối hợp tham mưu với các Ban của 

HĐND tỉnh về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được thực hiện có 

chất lượng, hiệu quả. Các nhiệm vụ được Ban tổ chức thực hiện với phương thức 

phù hợp, thời gian hợp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoạt động; trong 

hoạt động giám sát chuyên đề của Ban; nội dung giám sát được lựa chọn sát với 

tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức giám sát đảm bảo thực hiện đúng 

nội dung, quy trình giám sát theo luật định, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ 

đã đề ra; việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát thông báo kết luận nội dung 

giám sát phản ánh đúng tình hình thực tế, các kiến nghị, đề xuất cụ thể, thực 

chất. Công tác tham mưu, chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh được thực hiện 

tốt theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tập trung cao để thẩm tra, chất lượng các báo 

cáo thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên rõ rệt, có tính phản biện cao. Ban 

đã tích cực tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, đúng 

quy định đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội phát sinh giữa hai 

kỳ họp. Lãnh đạo Ban tham gia các hội nghị do tỉnh tổ chức và các cuộc họp của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành; đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, nắm bắt thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban. Về 

tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã bám sát đề cương tiếp xúc cử tri, chủ động cập 

nhật, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương 

để giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại các buổi tiếp xúc; đồng thời, ghi 

nhận và chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tỉnh đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết, từng bước đáp ứng được yêu 

cầu và sự mong đợi của cử tri.  
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong hoạt động của Ban vẫn còn khó 

khăn, vướng mắc như: trong hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề của Ban, 

một số đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo phục vụ giám sát chưa đảm bảo theo 

thời gian, chất lượng một số báo cáo chưa đạt yêu cầu, phần nào ảnh hưởng 

hưởng đến quá trình giám sát của Ban; trong công tác thẩm tra của Ban, việc 

UBND tỉnh gửi tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết cũng như tờ trình ban hành 

nghị quyết, dự thảo nghị quyết còn chưa tuân thủ theo thời gian theo quy định…  

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

1. Hoạt động khảo sát, giám sát 

Trong năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tiến hành khảo sát, giám sát 

những nội dung chủ yếu như sau:  

a) Giám sát chuyên đề: 

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7 ngày 

07 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh bình dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng 

đến năm 2020. 

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND7 ngày 

24 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển 

ngành giáo dục - đào tạo tỉnh bình dương đến năm 2020. 

b) Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2021 thuộc 

lĩnh vực văn hóa - xã hội.  

c) Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết: 

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

văn hóa - xã hội và việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ năm 2021 - 

HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026. 

- Ngoài ra, Ban sẽ tổ chức giám sát đột xuất những vấn đề bức xúc do đại 

biểu, cử tri kiến nghị hoặc dư luận xã hội đang quan tâm. Trưởng Ban, Phó 

Trưởng Ban và các Ủy viên Ban tham gia các đợt khảo sát, giám sát của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 

nhân dân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (khi có yêu cầu).  

2. Công tác thẩm tra 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện chức năng thẩm tra các báo 

cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội theo sự phân 

công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Công tác khác 

Ngoài những nội dung nêu trên, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện 

một số nhiệm vụ như:  
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- Tham dự hội thảo, hội nghị góp ý các dự thảo Luật do các Ủy ban của 

Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương tổ chức (khi có yêu cầu); 

- Tham gia đầy đủ các hội nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ 

chức và Ủy ban nhân dân tỉnh mời;   

- Tham dự đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh và tại địa bàn nơi ứng cử; tham dự kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nơi ứng cử theo luật định; 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nghiên cứu các văn bản pháp 

luật mới để tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân xử lý các vấn đề 

thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;  

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 

2022 của Ban Văn hóa - Xã hội;  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động 

năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP: HĐND tỉnh; 

- Phòng TH (3); 

- Lưu: VT, Ly. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Tài 
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