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BÁO CÁO 
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trình kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X 

 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh1, ngày 16 và 26 tháng 11 năm 2022, Ban Văn hóa - 

Xã hội (Ban) chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 

các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh trên 

lĩnh vực văn hóa – xã hội2. Tại Hội nghị, các thành viên Ban đã có nhiều ý kiến 

đóng góp, thảo luận đối với các văn bản và đã được đại diện UBND tỉnh và các 

sở, ngành giải trình, làm rõ, đồng thời tiếp thu những ý kiến xác đáng, phù hợp. 

Qua kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và ý kiến 

thảo luận tại Hội nghị thẩm tra, Ban báo cáo kết quả, như sau:  

I. 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 (TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA 

– XÃ HỘI) 

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2022 

Ban thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội trong năm 2022 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tại kỳ họp này, 

Ban xin nêu một số vấn đề cần quan tâm, lưu ý, cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:  

Những tháng đầu năm, ngành giáo dục đã thực hiện linh hoạt, chủ động, kịp 

thời kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; tỷ 

lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,16% (tăng 0,06% so với năm 2021). Tổ 

                                                 
1 Công văn số 229/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau về việc phân công thẩm tra 

văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa X. 

2(1) 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 (Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh); (2) Dự 

thảo Nghị quyế đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần 

Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; (3) 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; (4) 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 các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
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chức khai giảng năm học 2022 - 2023 đúng tiến độ, trang trọng. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số, mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh… 

được ứng dụng mạnh mẽ trong dạy, học và quản lý giáo dục. Công tác đầu tư, 

nâng cấp, sửa chữa trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học tiếp tục được 

quan tâm, nhất là việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được thực hiện khá tốt. 

Tuy nhiên, trong thời gian đầu năm do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc 

tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022 gây khó khăn nhất định cho nhà 

trường, phụ huynh, học sinh. Năm học 2022 - 2023, một bộ phận phụ huynh, cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh còn băn khoăn, lo lắng về mức thu học phí 

tăng cao, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến việc duy trì tỷ lệ học sinh đến trường 

và phổ cập giáo dục mầm non; việc tổ chức học 02 buổi/ngày theo Chương trình, 

sách giáo khoa mới gây ảnh hưởng đến một bộ phận phụ huynh học sinh ở các khu 

vực nông thôn, những nơi điều kiện đi lại khó khăn. Một số địa phương gặp khó 

khăn trong tuyển dụng nên thiếu giáo viên ở một số môn học như tin học, ngoại 

ngữ, âm nhạc, mỹ thuật... Nhiều trường còn thiếu thiết bị, phòng học, đồ dùng dạy 

học tối thiểu để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới nhưng chậm được 

đầu tư. Đầu năm học, một số cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu chưa đảm 

bảo theo quy định, phương thức vận động chưa thật sự phù hợp, nên chưa tạo đồng 

thuận cao trong phụ huynh và tạo dư luận không tốt cho ngành giáo dục. 

- Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:  

Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện chủ động, linh hoạt, phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 cho người dân đạt kết quả tích cực. Các chương trình quốc gia về y tế 

thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhiều nỗ lực, 

khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, góp 

phần thực hiện ngày tốt hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân trên địa bàn tỉnh.  

Song, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuy được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp 

ứng được nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa 

bàn. Một bộ phận người dân còn phiền hà, chưa hài lòng về thái độ phục vụ của một 

số cơ sở y tế công lập. Một số Trạm y tế xã tiếp tục còn gặp khó khăn về cơ sở vật 

chất, thiếu nhân lực. Thực hiện tự chủ về tài chính ở nhiều bệnh viện công lập tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn; tình trạng nhân viên y tế thuộc cơ sở y tế công chuyển ra 

làm y tế tư nhân còn diễn ra khá nhiều, ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của đơn vị; một số nơi còn tình trạng thanh quyết toán bảo hiểm y tế chưa đúng quy 

định; theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, một số cơ sở y tế còn tình trạng 

lạm dụng các xét nghiệm, kỹ thuật cận lâm sàn. Bên cạnh dịch bệnh Covid – 19, thì 

dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay từng lúc có diễn biến phức tạp, tăng 28,8% so với 

cùng kỳ năm 2021. Một bộ phận người dân còn có biểu hiện chủ quan trong công 

tác phòng chống dịch bệnh; từng lúc, từng nơi chưa tích cực tham gia tiêm vắc-xin 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, chưa tích cực thực hiện các biện pháp phòng 
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chống dịch bệnh xuất huyết theo thông báo, hướng dẫn của địa phương. 

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 

Các hoạt động văn hóa, thể thao cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị 

của địa phương và nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp 

tục được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được quan tâm thực 

hiện, có mặt đạt nhiều tiến bộ. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, nhiều sự kiện 

quy mô được tổ chức thành công, đã thu hút được lượng lớn du khách đến tỉnh3. 

Tuy nhiên, một số thiết chế văn hóa ở cơ sở, di tích lịch sử chưa được khai 

thác, phát huy hiệu quả; tiến độ đầu tư một số di tích lịch sử hoàn thành còn chậm. 

Lĩnh vực du lịch phát triển chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của địa phương; 

các tuyến, điểm du lịch chưa thật sự được gắn kết. Các dịch vụ phục vụ cho khách 

du lịch có lĩnh vực còn hạn chế, như: chỗ nghỉ, các dịch vụ vui chơi, giải trí... Việc 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh từng lúc, từng nơi 

thực hiện chưa hiệu quả. 

Việc xây dựng môi trường văn hóa tuy được quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện, song từng lúc, từng nơi còn biểu hiện chưa thật sự lành mạnh. Về tư tưởng, 

đạo đức, lối sống của một số người dân có biểu hiện trái với thuần phong mỹ tục, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng 

ly hôn tiếp tục gia tăng tác động tiêu cực đến vấn đề gia đình, xã hội; đặc biệt trong 

năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra những vụ án giết người mang tính dã man gây bức 

xúc, lo lắng trong xã hội4; những vấn đề nêu trên đang đặt ra việc quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn 

tỉnh càng trở nên cấp thiết, nhất là văn hóa học đường, văn hóa gia đình. 

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:  

Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo, 

bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện 

kịp thời, đúng quy định. Công tác vận động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ 

cho các đối tượng nêu trên đạt kết quả tích cực. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động đạt, vượt kế hoạch 

đề ra5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục quan tâm thực hiện; các cấp, các 

ngành đề ra nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp hoạt động thiết thực; trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn có xu hướng giảm 

                                                 
3 Ước đến cuối năm 2022, tổng lượng khách du lịch đạt 1.500.000 lượt, tăng 231,8% so cùng kỳ, vượt 25% so kế 

hoạch; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 258,1% so cùng kỳ, vượt 46,7% kế hoạch. 
4 Cụ thể: Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022 tội phạm giết người 20 vụ, tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2021; 

mặt khác đối tượng phạm tội về ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 61,18%... 
5 Ước đến cuối năm 2022 đào tạo nghề được 28.000 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 177% so cùng kỳ; giải quyết việc 

làm cho 41.680 lao động, vượt 5% kế hoạch, tăng 53% so cùng kỳ. 
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so với những năm trước.  

Song, các cơ sở trợ giúp xã hội còn khó khăn về cơ sở vật chất, chưa thật sự 

đáp ứng được nhu cầu về số lượng tiếp nhận thực tế cũng như chăm sóc, nuôi 

dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng. Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề 

những tháng đầu năm còn gặp khó khăn về nguồn kinh phí từ các chương trình 

mục tiêu quốc gia nên đã ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo nghề cho lực lượng lao 

động nông thôn. Tình trạng trẻ em bỏ học, bị xâm hại tình dục, tai nạn, thương 

tích, đuối nước còn xảy ra và từng lúc, từng nơi có những diễn biến phức tạp.  

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông: 

Hoạt động thông tin, truyền thông bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 

hóa – xã hội của địa phương. Công tác quản lý, thanh tra các hoạt động công nghệ 

thông tin, bưu chính, viễn thông, internet, thông tin, báo chí được chú trọng; kịp 

thời định hướng, cung cấp thông tin chính thống và xử lý nghiêm các thông tin sai 

lệch, không đúng sự thật. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt và đạt 

những kết quả quan trọng, góp phần từng bước thực hiện tốt các mục tiêu về chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo tinh thần Nghị quyết 

số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Tuy nhiên, việc quản lý, kiểm soát, an toàn thông tin trên môi trường mạng 

còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số người dân còn thiếu hiểu biết nên tiếp cận 

thông tin thiếu chọn lọc, không chính thống, đăng tải, phổ biến thông tin sai quy 

định pháp luật. Việc chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc 

tuyên truyền vận động, đổi mới tư duy, kỹ năng số, thói quen, văn hóa sống trong 

môi trường số và hình thành công dân số. Tình trạng tội phạm trên không gian 

mạng diễn ra nhiều, phức tạp, nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... cũng 

đã ảnh hưởng đến tâm lý e ngại của người dân trong quá trình tham gia chuyển đổi 

số, giao dịch thương mại điện tử. 

- Lĩnh vực dân tộc:  

Các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện khá tốt công tác dân tộc 

và chính sách dân tộc, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS) đối với Đảng và Nhà nước. Quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính 

giáo dục pháp luật và khảo sát, nắm tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen-đôn-ta của đồng bào dân tộc Khmer 

năm 2022, các cấp, các ngành quan tâm việc thăm, tặng quà cho các chùa Khmer, 

Salatel trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Tuy nhiên, một bộ phận đồng bào DTTS 

thuộc hộ nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh kế chưa bền vững. 

- Lĩnh vực tôn giáo: Các tôn giáo và tín đồ, tổ chức, cá nhân thực hiện tín 

ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật Nhà nước, Hiến chương Giáo hội và 

tham gia nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ cộng đồng tại địa phương. Các cấp, 

các ngành phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động nhân các ngày 

lễ trọng của tôn giáo; quan tâm tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo tổ chức tôn giáo 
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và tổ chức tôn giáo trực thuộc. Tuy nhiên, một số ít chính quyền cơ sở chưa nắm 

chặt quy định pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo nên trong giải quyết các vấn đề 

có liên quan đến tôn giáo còn lúng túng, thiếu chặt chẽ trong quản lý, kiểm tra, 

giám sát; trong giải quyết các vấn đề về tôn giáo còn chậm hoặc chưa mạnh dạn 

xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 

2023. Ban kiến nghị UBND tỉnh quan tâm một số vấn đề như sau:  

1. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện có hiệu quả chương trình, 

sách giáo khoa mới, trong đó cần quan tâm việc tăng cường đầu tư, sửa chữa cơ 

sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy và học; quan tâm công tác xét tuyển, bổ 

sung viên chức còn thiếu, nhất là giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm 

nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất...; có giải pháp liên kết với các trường đại học 

đào tạo giáo viên theo địa chỉ, đảm bảo nguồn nhân lực ngành giáo dục trong thời 

gian tới. Quan tâm chỉ đạo phát triển mạng lưới các trường tổ chức bán trú đáp 

ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, phục vụ tốt công tác tổ chức dạy học 02 

buổi/ngày, trong đó chú trọng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sớm có 

giải pháp tổ chức thu học phí năm học 2022 – 2023 theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh6, trong đó quan tâm đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời có chính sách hỗ trợ các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học 

do mức học phí cao. Chẩn chỉnh kịp thời việc một số trường học thu, vận động các 

khoản đóng góp ngoài học phí chưa đúng quy định. 

2. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền Nhân dân đề cao 

cảnh giác, không chủ quan, lơ là về tình hình dịch bệnh và tham gia tiêm vắcxin 

phòng Covid-19 các liều tăng cường, bổ sung. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính; có chính sách quan 

tâm nâng cao thu nhập của cán bộ, nhân viên trong ngành y tế. Quan tâm tiếp tục 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cũng cố nguồn nhân lực, nhất là tuyến y 

tế cơ sở. Quan tâm công tác tuyên truyền để người dân tham gia BHYT, đồng thời 

tăng cường công tác phục vụ, thái độ phục vụ nhân dân tại cơ sở y tế công. Thực 

hiện nghiêm các quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế và thanh, quyết toán 

BHYT. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất các các chính 

sách hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện tốt công tác 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động, trong đó chú trọng các 

giải pháp tạo việc làm tại địa phương, giảm dần dịch chuyển lao động ra ngoài 

tỉnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đào tạo nghề. Nâng cao ý thức 

phòng ngừa của gia đình, cộng đồng, hạn chế tối đa nguy cơ trẻ em bỏ học, bị xâm 

                                                 

6 Vì hiện nay gần hết học kỳ, dự thảo sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ chỉ mới lấy ý kiến đóng 

góp chưa ban hành chính thức. Do vậy, ý kiến của người dân, các cơ sở giáo dục công lập lo lắng nếu để kéo dài 

thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng đóng học phí người dân, do một lần phải đóng nhiều tháng, số tiền khá lớn. 
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hại, tai nạn, thương tích. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các dự án trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã được phê duyệt.  

4. Triển khai có hiệu quả các hoạt động du lịch, lữ hành, các chương trình 

kích cầu du lịch; tăng cường liên kết các địa phương trong phát triển du lịch; quan 

tâm các dịch vụ du lịch, tiêu dùng. Có giải pháp đầu tư, sửa chữa và phát huy tốt 

các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đến việc thực 

hiện quả các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa làm mạnh, góp phần tạo nền 

tảng xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn, tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh nhanh, bền vững. 

5. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông tin về cơ sở, nhất là các chủ 

trương, chính sách mới, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Khai thác công 

nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng có hiệu quả môi trường 

mạng trong xử lý công việc, sản xuất, kinh doanh. Quản lý chặt chẽ thông tin trên 

môi trường mạng, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác 

chuyển đổi số, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo động lực trong phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

6. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực và lồng ghép triển khai 

thực hiện đồng bộ, có hiệu quả từng chương trình, dự án, chính sách đối với đồng 

bào DTTS đã được triển khai trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương triển khai, thực hiện 

có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được phê duyệt. 

7. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phát huy tinh thần 

yêu nước, đoàn kết trong đồng bào có đạo; chủ động ngăn ngừa, phòng chống các 

hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá, gây mất trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các trường hợp 

hoạt động tôn giáo trái pháp luật. 

II. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ban Văn hóa – Xã hội đã có báo cáo kết quả thẩm tra từng dự thảo Nghị 

quyết gửi đến đại biểu HĐND tỉnh7. Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành, 

02 dự thảo Nghị quyết được Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra thông qua tại kỳ họp 

này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đảm bảo đúng quan điểm, đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình, 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình tự, thủ tục, hình thức xây dựng 

dự thảo Nghị quyết đúng theo quy định hiện hành. 

Tại kỳ họp này, Ban báo cáo một số nội dung cần lưu ý đối với từng dự thảo 

                                                 

7 Các Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh: Báo cáo số 149/BC-HĐND, ngày 28/11/2022 thẩm 

tra 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; Báo cáo số 150/BC-

HĐND, ngày 28/11/2022, thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài 17 tuyến đường trên 

địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 
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Nghị quyết, như sau: 

1. Dự thảo nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn một 

số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời, Huyện 

Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện 

Ngọc Hiển có nhiều tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ổn định, cần 

phải đặt tên, đổi tên, điều chỉnh giới hạn độ dài của một số tuyến đường đã được 

đặt tên. Việc đặt tên đường và công trình công cộng là nhu cầu bức thiết trong 

công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp trong hoạt động giao dịch, liên hệ, phát triển kinh tế - xã hội, giáo 

dục truyền thống văn hóa – lịch sử địa phương. Vì vậy, việc HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường đã 

được đặt tên trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời, Huyện Ngọc Hiển và thành phố 

Cà Mau là cần thiết, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Trong quá trình thẩm tra, cũng như sau ý kiến của đại biểu tại cuộc thảo 

luận Tổ, thì có 02 vấn đã được xem xét điều chỉnh đó là: 

- Thứ nhất, về đặt tên đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI, tại xã Lý 

Văn Lâm, thành phố Cà Mau:  

Tại Hội nghị thẩm tra, đại biểu đề nghị cân nhắc đặt tên đường này từ đoạn 

giáp với đường Lê Hồng Phong đến bến xếp dở hàng hóa Công ty Minh Phú. Lý 

do: Đoạn đường này đã qua người dân đã tự đặt tên đường Lê Hồng Phong, nếu 

đặt tên theo dự kiến đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI sẽ ảnh hưởng đến hoạt 

động giao dịch, liên hệ người dân, doanh nghiệp. 

Do đó, tại Hội nghị thẩm tra, Ban có kiến nghị điều chỉnh điểm cuối giáp 

với đường Lê Hồng Phong. Còn đoạn đường từ đường Lê Hồng Phong đến Bến 

xếp dở hàng hóa Công ty Minh phú: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức 

năng phối hợp với UBND thành phố Cà Mau tham mưu rà soát lại việc tác động 

đến hoạt động giao dịch, liên hệ, cũng như nguyện vọng của người dân, doanh 

nghiệp về dự kiến đặt tên đường cho đoạn đường này, qua đó đề xuất cụ thể 

phương án đặt tên và trình HĐND tỉnh xem xét đặt tên vào kỳ họp trong thời gian 

tới.  

Tuy nhiên, sau thẩm tra, Ban đã tiếp tục khảo sát thực tế tại đoạn đường từ 

đường Lê Hồng Phong đến Bến xếp dở hàng hóa Công ty Minh Phú, gặp trực tiếp 

một số hộ dân trên tuyến đường và ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo đề xuất 

Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh, thống nhất theo Tờ trình ban đầu của 

UBND tỉnh đặt tên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho tuyến đường này.  

Vì vậy, tuyến đường đặt tên đường Nguyễn Thị Minh Khai được điều chỉnh 

như UBND tỉnh trình ban đầu như sau: “Điểm đầu giáp đường Nguyễn Tất Thành 

(Quốc lộ 1), ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm; điểm cuối giáp Bến xếp dỡ hàng hóa 

Công ty Minh Phú, ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm; chiều dài tuyến đường 

1.450m, chiều rộng mặt đường 14m”.  
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   - Thứ hai, về đặt tên, đổi tên 01 tuyến đường trên địa bàn Huyện Ngọc 

Hiển 

Tên đã được đặt đường 962 theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 

11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Dự kiến đề xuất đặt tên, đổi tên 

mới là đường Trung Đoàn 962. 

  Tuy nhiên, sau thảo luận tổ, đại biểu còn ý kiến khác nhau về việc đặt, đổi 

tên đường “962” thành tên “Trung đoàn 962” tại khóm 3, thị trấn Rạch Gốc và 

đại biểu cho rằng việc đặt tên theo dự kiến nêu trên chưa phù hợp với sự kiện lịch 

sử, cũng như vị trí để lựa chọn đặt tên đường. Trên cơ sở xem xét ý kiến đại biểu, 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đưa ra khỏi nghị quyết nội dung đặt, đổi tên 

đường “962” thành tên “Trung đoàn 962” và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, 

lựa chọn đề xuất đặt, đổi tên đường cho phù hợp, trình HĐND tỉnh xem xét vào 

kỳ họp sau.  

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết có sự điều chỉnh về tên Nghị quyết và 

điều chỉnh số lượng điều, cụ thể: Từ 5 điều còn 4 điều cho phù hợp nội dung điều 

chỉnh nêu trên. Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. 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 

Ngày 04/10/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

83/2021/TT-BTC về  hướng dẫn quản lý kinh phí 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 (Thông tư số 83/2021/TT-BTC). Theo đó, tại Khoản 3, 

Điều 6, Thông tư số 83/2021/TT-BTC quy định “Căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”. 

Vì vậy, để đảm bảo triển khai thực hiện 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 theo quy định tại Thông tư 

số 83 thì việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết, có cơ sở pháp lý, đúng 

thẩm quyền của HĐND tỉnh.  

- Về nội dung của dự thảo Nghị quyết: 

 Theo quy định của Thông tư số 83/2021/TT-BTC có 15 nhóm mục chi phục 

vụ cho việc 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 cơ sở 

quy định của Thông tư số 83/2021/TT-BTC và căn cứ vào tình hình thực tế tại tỉnh 

Cà Mau, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho 12 nhóm mục chi, có 03 

nhóm mục chi không quy định mức chi do không có phát sinh tại địa phương (chi 

phí quay video bài giảng; chi thuê biên dịch, phiên dịch; chi khen thưởng cho học 



9 

 

 

viên đạt loại giỏi, xuất sắc).  

Trong 12 nhóm mục chi theo quy định củaThông tư số 83/2021/TT-BTC hầu 

hết đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau và dự thảo Nghị 

quyết quy định dẫn chiếu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành 

để thực hiện. Các mục chi còn lại, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể theo 

nguyên tắc định mức bằng 60% đến 70% văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có 

liên quan. Quy định mức chi nêu trên đảm bảo phù hợp tính chất của các hoạt động 

tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục 

phổ thông và tương thích với các chính sách mang tính tương đồng hiện hành đang 

áp dụng trên địa bàn tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, 

các cơ sở giáo dục có cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng.  

Dự kiến tổng số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được bồi dưỡng theo 

phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết trong 01 năm khoảng 3.245 người; với 

mức chi theo quy định của dự thảo Nghị quyết thì tổng số tiền 01 năm chi cho 

công tác tập huấn, bồi dưỡng của tỉnh là hơn 6,4 tỷ đồng.  

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Nghị 

quyết, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình Kỳ họp thứ 

Tám, HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X./. 

Nơi nhận:                                                          

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh Khoá X; 

- Khách mời kỳ họp thứ Tám; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND, HC-TC-QT; 

- BBT Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, TM. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 
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