
         
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh  

 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019); Luật hoạt động giám 

sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2022, Ban 

Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh (Ban) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Về hoạt động khảo sát, giám sát 

- Giám sát thường xuyên: Thực hiện giám sát thường xuyên thông qua 

hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nắm thông tin dư luận xã hội, qua phản 

ánh của báo chí, xem xét các báo cáo định kỳ, các văn bản chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết HĐND tỉnh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, làm cơ sở kịp thời phản ánh, kiến nghị tại các 

cuộc hội nghị, phiên họp, cuộc họp để cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, xử 

lý. Đồng thời qua hoạt động này, giúp thành viên Ban nắm được cơ bản tình 

hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, góp phần 

cùng chính quyền các cấp tuyên truyền trong các cuộc tiếp công dân, tiếp xúc cử 

tri trên địa bàn tỉnh hiểu, chia sẻ với tình hình chung của tỉnh, tạo sự đồng thuận, 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực 

hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân. 

- Giám sát, khảo sát chuyên đề:  

+ Khảo sát tình hình dạy và học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 14 đến ngày 18/2/2022 lãnh đạo Ban đã 

tổ chức khảo sát tình hình dạy và học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

việc dạy và học trực tiếp; tình hình học sinh đến lớp; công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại các cuộc 

khảo sát trực tiếp, Ban đã kiến nghị các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện tốt 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Đồng thời, Ban đã báo cáo trực tiếp với Thường trực HĐND tỉnh về kết quả 

khảo sát và phản ánh đến sở, ngành liên quan một số khó khăn về việc vừa triển 

học trực tiếp, vừa triển khai học trực tuyến và xem xét có chế độ cho giáo viên 

thực hiện nhiệm vụ dạy học theo hình thức nêu trên. 
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+ Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở 

xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban đã tổ chức làm việc trực tiếp với Sở Xây 

dựng, một số sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp có dự án nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát chủ yếu về tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau; kết quả đạt 

được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để kịp thời có giải 

pháp, kiến nghị khắc phục trong thời gian tới. Qua khảo sát, Ban đã báo cáo 

tổng hợp tình hình, đánh giá những mặt làm được, chưa được của các ngành 

chức năng, địa phương và có 17 đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ, UBND tỉnh 

và các ngành chức năng, địa phương có liên quan để có những giải pháp lãnh 

đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới1. Từ kiến nghị của Ban, UBND tỉnh đã tổ 

chức làm việc với các ngành chức năng và có Thông báo kết luận số 3502/TB-

VP ngày 19/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển 

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

+ Khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nội dung khảo sát chủ yếu về tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt 

động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau (Nghị quyết số 09); việc thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới và các 

khoản thu đầu năm học 2022 - 2023 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau; đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện để kịp thời có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua khảo sát, 

Ban đã dự thảo báo cáo tổng hợp tình hình, đánh giá những mặt làm được, chưa 

được của các ngành chức năng, địa phương và sẽ có những đề xuất, kiến nghị 

đến UBND tỉnh để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu 

quả một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới2. 

+ Ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát, Kế hoạch, đề cương 

giám sát việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nội dung giám sát chủ yếu về 

triển khai việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đánh giá kết quả đạt được, 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời có giải pháp 

khắc phục trong thời gian tới. Dự kiến sẽ tổ chức giám sát trong tháng 12/2022. 

+ Khảo sát thực tế một số tuyến đường dự kiến đặt tên trình Kỳ họp thứ 

Tám HĐND tỉnh Cà Mau. Theo đó, trong ngày 21/11/2022 Ban đã chia thành 02 

tổ để khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt tên tại Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh 

                                           
1 Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày24/6/2022 của Ban Văn hóa – Xã hội về kết quả khảo sát tình hình thực hiện 

Chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 
2 Ban đang hoàn thiện, xin ý kiến và ban hành Báo cáo trong tháng 12 năm 2023. 
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trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời, qua đó đã cung cấp 

nhiều thông tin quan trọng để phản ánh tại Hội nghị thẩm tra của Ban. 

- Phối hợp giám sát, khảo sát chuyên đề: Lãnh đạo Ban tham gia các 

Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về: 

Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh; khảo sát ý kiến phản ánh của cử tri sau Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh; 

khảo sát về việc thực hiện chế độ chính sách và định mức phân bổ kinh phí cho 

hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

đối với Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở 

cai nghiện ma túy; giám sát về việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm; sắp 

xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau; về việc chấp hành pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn 

tỉnh. Qua đó, đã nắm tình hình triển khai thực hiện tại cơ sở, tham gia đóng góp 

ý kiến, đề xuất các giải pháp để Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị cấp thẩm 

quyền chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. 

Tham gia đoàn khảo sát, kiểm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội về việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện pháp luật về tôn giáo; Đoàn 

khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm việc tại tỉnh3. 

- Hoạt động thẩm tra: Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND 

tỉnh, năm 2022 Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì tổ chức thẩm tra 02 báo cáo về: tình 

hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

202 và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (chủ 

trì, phối hợp các Ban HĐND) và 10 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 

thứ Năm (chuyên đề), Kỳ họp thứ Sáu, Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) và Kỳ họp 

thứ Tám HĐND tỉnh, gồm: (1) Dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp 

xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; (2) Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến 

khích tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, liên 

hoan, hội diễn; học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập và 

mức chi giải thưởng cá nhân đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau; (4) Dự thảo Nghị quyết quy định điều 

kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 

                                           
3 Nội dung về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bình đằng giới; chính sách, pháp luật về người 

cao tuổi, người khuyết tật. 
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thuê, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (5) Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong 

trường hợp 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 Cà Mau; (6) Dự thảo 

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động 

kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025; (7) Dự thảo Nghị quyết quy 

định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (9) Dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; (9) Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau; (10) Dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh giới hạn 

một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần 

Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Sau thẩm tra, Ban đã ban hành báo 

cáo gửi đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.  

Tham dự Hội nghị thẩm tra các văn bản thuộc các lĩnh vực do Ban Kinh 

tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra. 

2. Công tác tham mưu, đề xuất hoạt động HĐND tỉnh và công tác 

phối hợp sở, ban, ngành tỉnh 

Trong năm 2022, Ban tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cho ý 

kiến xử lý 08 Tờ trình của UBND tỉnh, gồm: (1) Xây dựng nghị quyết quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh; (2) Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; (3) Xây dựng nghị quyết quy định 

mức chi hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế 

tập thể trên địa bàn tỉnh; (4) Xây dựng nghị quyết quy định về mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các 

cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; (5) Xây dựng nghị quyết quy định nội 

dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh; (6) Đề xuất Thường trực HĐND tỉnh 

cho ý kiến về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho các đối tượng khác trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau; (7) Đề xuất cho ý kiến về xây dựng nghị quyết quy định mức 

trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý 

người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh); (8) Đề 

xuất cho ý kiến về xây dựng nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với viên chức, 

người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các 

cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

Tham gia cùng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, 

tham mưu đề xuất chủ trương xây dựng Nghị quyết phòng chống đuối nước cho 
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trẻ em giai đoạn năm 2022 – 2025 và định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau theo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. Cho ý kiến đối với Sở Tư pháp 

về việc thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với 

viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập, các Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau. Cho ý kiến đôi với Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Báo cáo Quy hoạch 

tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cho ý kiến đối với 

Ban Dân tộc tỉnh về nội dung giải trình của Ban Dân tộc tỉnh đối với ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật. 

Phối hợp thường xuyên với sở, ngành tỉnh trong việc xây dựng, hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực Ban phụ trách 

trước khi tổ chức thẩm tra và trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định và 

hoàn chỉnh nghị quyết sau Kỳ họp HĐND tỉnh. 

Phối hợp với Văn phòng tham mưu Thường trực tổ chức Hội nghị gặp 

mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng trẻ em năm 2022 tại Trung tâm 

giáo dục hòa nhập tỉnh và tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển4.  

3. Về hoạt động khác 

Trình Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp, kiện toàn Uỷ viên Ban, nhiệm kỳ 

2021 – 2026. Theo đó, Thường trực đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ Uỷ 

viên Ban, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và phê chuẩn bổ sung Uỷ viên Ban nhiệm kỳ 2021-2026 

đối với ông Tô Thanh Văn, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, 

Phó Trưởng phòng Nội vụ, huyện Thới Bình. 

Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề); Kỳ 

họp thứ Sáu; Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề); Kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh. 

Tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy 

định chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn; học sinh, sinh viên, học viên đạt thành 

tích cao trong học tập và mức chi giải thưởng cá nhân đạt giải trong các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau. Qua Hội nghị, 

Ban đề xuất, khuyến nghị cơ quan tham mưu soạn thảo dự thảo Nghị quyềt cần 

tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, chính sách phù hợp với thực tế và 

tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thành viên Ban thực hiện tốt việc tiếp công dân vào thứ Năm hàng tuần 

tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tổ 

chức tổng kết hoạt động của Tổ đảm bảo nội dung, thời gian, nội dung theo quy 

định của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ đại 

biểu theo quy định; tham dự kỳ họp tổng kết của HĐND các huyện, thành phố 

                                           
4 Gặp mặt, đối thoại với 45 trẻ em đang sinh sống, học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Làng trẻ SOS, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái và 35 trẻ 

em sinh sống tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. 
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Cà Mau; thường xuyên giữ mối liên hệ, gặp gỡ cử tri nơi cư trú; chủ động thực 

hiện giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua báo cáo của các cơ quan 

chuyên môn. 

Tham dự Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp gắn với phát triển thị trường lao động và xuất khẩu lao 

động”. Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2021 do Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; Dự hội nghị giao ban hoạt 

động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất 

tại tỉnh An Giang. Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội thảo công tác giảm 

nghèo. Dự thính Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XV. Lãnh đạo Ban tham dự các 

cuộc Hội nghị, họp, sự kiện5 do Trung ương và địa phương tổ chức. Trưởng ban 

tham gia Đoàn công tác nước ngoài tại Vương quốc Thái Lan. Tham gia Đoàn 

công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Tiếp và 

làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố6. 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2021; dự 

họp Khối thi đua 18 để bình xét, tổng kết phong trào thi đua năm 2021; đăng ký 

thi đua khối 18 năm 2022. Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng; tham gia các hoạt động mừng 

Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các 

Ban HĐND huyện, thành phố và các sở, ngành hữu quan; tích cực nắm bắt tình 

hình và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, nhất là những khó khăn, bất cập của 

các ngành, các cấp, các địa phương, qua đó kịp thời kiến nghị, phản ánh đến 

UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.  

4. Đánh giá chung 

Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng đoàn HĐND tỉnh, sự chỉ 

đạo, điều hành sâu sát của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của 

lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; sự đồng thuận và tích cực 

tham gia hoạt động của các thành viên Ban, lãnh đạo Ban luôn chủ động phối 

hợp chặt chẽ với Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh trong quá 

trình xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo thực hiện 

có chất lượng, hiệu quả; hoàn thành các công việc đề ra theo kế hoạch quý. 

                                           
5 Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng; Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;  dự kỳ họp HĐND một số huyện và thành phố; Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCHTWĐ khóa XIII; Hội nghị 

thông báo kết quả kiểm toán; Hội nghị đối thoại với Thanh niên năm 2022; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công 

tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm; Phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội (trực tuyến); Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;… 
6 Gồm: Sơn La, Sóc Trăng, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Ninh Thuận, Quảng 

Nam, Đồng Nai, Hải Phòng. 
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Tuy nhiên, do phát sinh một số công việc liên quan đến hoat động chung 

của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nên một số hoạt động của Ban thực hiện 

còn chậm so kế hoạch. Chuyên đề giám sát được xác định trong Chương trình 

giám sát năm 2022 cụ thể Giám sát triển khai thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững gắn với việc thực hiện một số chính sách lĩnh vực dân tộc trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau sang năm 2023; lý do thời điểm giám sát nội dung nêu trên chưa 

thật sự phù hợp. Tổ chức họp Ban định kỳ hằng quý chưa được duy trì đầy đủ 

theo quy chế hoạt động đề ra. 

Một số cơ quan, đơn vị còn chậm trong việc cung cấp thông tin, báo cáo 

phục vụ các hoạt động của Ban, nhất là hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề.  

Một số thành viên Ban chưa dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia 

các hoạt động của Ban, chưa có nhiều ý kiến phát biểu trong hoạt động của Ban, 

nhất là hoạt động giám sát, khảo sát.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Về hoạt động giám sát, khảo sát 

Tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Ban. 

Tham mưu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các nội dung giám sát, 

khảo sát chuyên đề (khi được phân công). 

Thực hiện việc giám sát thường xuyên thông qua các phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh hàng tháng, đặc biệt là giám sát kết quả giải quyết, thực hiện các nội 

dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban; giám sát qua báo cáo của UBND 

tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương, các hội nghị, chất vấn, thông qua dư 

luận xã hội, báo chí.  

Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, 

các Ban HĐND tỉnh, các ngành chức năng giám sát, khảo sát các chuyên đề có 

liên quan (khi được mời).  

Ngoài ra, trên cơ sở tình hình thực tế và ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc 

phản ánh của đại biểu HĐND các cấp trên lĩnh vực được phụ trách, Ban sẽ xem xét 

tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát để nắm tình hình. 

2. Về hoạt động thẩm tra và chuẩn bị kỳ họp 

Lãnh đạo Ban tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp, tổ chức thẩm tra các văn 

bản trình các Kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2023 theo sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh (nếu có). Tham gia cùng với UBND tỉnh và các sở, 

ngành tỉnh trong việc xây dựng dự thảo các nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ 

trách. Tham gia các hoạt động khác theo Kế hoạch tổ chức Kỳ họp của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

3. Các hoạt động khác  
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Lãnh đạo Ban tham gia các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường 

trực HĐND tỉnh. Chuẩn bị, đề xuất các nội dung phiên họp theo sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh. 

Thường xuyên theo dõi nắm tình hình về kết quả tổ chức thực hiện các kiến 

nghị của Ban qua giám sát và thẩm tra để kịp thời đôn đốc, đề xuất các cơ quan 

chức năng có giải pháp thực hiện đạt kết quả. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng và phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri trên địa bàn tỉnh.  

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ban, ngành tỉnh, 

địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. Đồng thời 

phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban trong việc tham gia các 

hoạt động của Ban theo Quy chế và nhiệm vụ được phân công. 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh. Tham gia các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. 

Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản của Trung 

ương, địa phương có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Tham gia các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương và tỉnh tổ chức (khi được mời).  

Tổ chức họp Ban tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra chương trình 

công tác trọng tâm năm 2023. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra một số nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- TV Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X; 

- TT HĐND huyện, TP; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Phòng thuộc VP; 

- Lưu: VT, TM. 

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 
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