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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

                       Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

     

BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

năm 2022 tỉnh Điện Biên" 

   

Kính gửi:  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

20 tháng 11 năm 2015. 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội 

dung kỳ họp thứ 05 HĐND tỉnh khóa XV, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức thẩm tra 

Báo cáo số 393/BC-UBND, ngày 03/12/2021 về Tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022; dự thảo nghị quyết 

về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

năm 2022 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 05, 

HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

 I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 

  1. Kết quả đạt được 

 Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự 

điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và 

Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt 

kế hoạch năm 2021; 09/09 nhóm chỉ tiêu về xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế 

hoạch đề ra. Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đánh giá trong báo cáo của UBND 

tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội 

như sau:  

 (1). Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Coid-19 trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh 

phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung, quyết liệt, thần tốc triển khai các biện pháp  

ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức xã hội và Nhân dân trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động các 

tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch; các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng; tỉnh đã làm tốt công 
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tác dự báo tình hình, mức độ nguy hiểm của các ổ dịch Covid -19 để đưa ra các 

quyết định kịp thời, triển khai các biện pháp nhanh, đồng bộ… do đó dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế và đẩy lùi, đến nay tỉnh được 

đánh giá ở vùng xanh (mức nguy cơ thấp), các hoạt động sản xuất kinh doanh dần 

trở lại trạng thái bình thường được cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 

Thành quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc duy trì 

tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021. 

 (2). Công tác giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ 

trường đạt chuẩn quốc gia các cấp ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THPT đạt 98,35%, tăng 0,28% so với năm học 2019 - 2020. 

 (3). Công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Tỉnh đã 

huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở 

tham gia công tác phòng, chống và tổ chức cai nghiện ma túy qua đó tạo được sự 

chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội và Nhân dân. 

 (4). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng 

thực chất; Công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ 

niệm trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt; hoạt động cung cấp thông tin, quản lý 

thông tin trên mạng có sự chuyển biến tích cực.  

 2. Một số khó khăn, hạn chế 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đồng tình với nhận định về những khó 

khăn, hạn chế của UBND tỉnh được nêu trong báo cáo, đồng thời qua giám sát, 

khảo sát, tiếp xúc cử tri…. Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy còn có một số hạn 

chế sau:  

 (1). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2022 chưa đề cập đến các nội dung về viễn thông, công nghệ thông tin… trong 

khi những nội dung này là rất cần thiết cho việc xây dựng chính quyền điện tử và 

chuyển đổi số hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 

của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

 (2). Thực hiện các chỉ tiêu cai nghiện ma túy cơ bản đạt so với kế hoạch, 

tuy nhiên công tác cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình và cộng đồng còn 

nhiều bất cập, mới chỉ dừng ở giai đoạn điều trị cắt cơn nghiện, thời gian cai 

nghiện ngắn; công tác vận động cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hiệu quả còn 

thấp; hiệu quả của công tác cai nghiện tại cộng đồng thấp. Tỷ lệ tái nghiện sau cai 

nghiện chiếm trên 90%. Việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý 

đối tượng cai nghiện ma túy, thực hiện thu các khoản đóng góp của người nghiện 

ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai tự nguyện tại gia đình và cộng đồng chưa đảm 

bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh.  
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 (3). Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đề ra, như: 

tuyển mới hệ chính quy của các trường Cao đẳng của tỉnh; tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi; bình quân bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ xã, phường, 

thị trấn có đài truyền thanh… 

 II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022 

 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 được 

UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022, Ban đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục tập trung cao trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; có các giải pháp đồng bộ để thực 

hiện việc tiêm chủng sớm, kịp thời vắc xin cho trẻ em. Tiếp tục quan tâm đầu tư, 

xây dựng các trung tâm y tế tuyến huyện, các trạm y tế cơ sở đạt Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế. 

 2. Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm đến công tác xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025; có giải pháp để 

nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giải học sinh giỏi 

quốc gia. 

 3. Có giải pháp kích cầu, liên kết, thu hút khách du lịch đến Điện Biên; 

Quan tâm, triển khai thực hiện tốt việc trùng tu, tôn tạo các công trình, điểm di 

tích lịch sử nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ; triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu, an toàn, an ninh 

mạng phục vụ công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. 

 4. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được nêu trong các kỳ họp 

trước của HĐND tỉnh khóa XIV và khóa XV chưa giải quyết xong. 

 III. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết 

 Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 là đúng thẩm quyền của HĐND 

tỉnh. 

 2. Nội dung 

 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết 

do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Ban đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm nêu trên và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

 3. Về thể thức văn bản 

 Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản theo quy định. 
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 Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về Tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 

2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2022 tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Các đ/c Ủy viên Ban VHXH; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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