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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; 

Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội 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; 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối 

năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp   

- Ngay sau thành công của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm 

kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp, thống nhất và kịp thời 

ban hành chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; ban hành thông báo 

phân công nhiệm vụ Trưởng ban và các Ủy viên Ban phụ trách, theo dõi chuyên 

sâu theo lĩnh vực làm cơ sở để thành viên Ban phát huy được vai trò, quyền hạn 

và trách nhiệm cũng như thực hiện tốt chương trình hành động của mình trước 

trước cử tri. 

- Công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 2, 3, 

4 và 5), phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh được lãnh đạo Ban chủ động, 

phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ 

sớm. Tại các phiên họp, lãnh đạo Ban đã có nhiều đề xuất, tham gia vào nội 

dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, phiên họp theo hướng rút gọn, giảm 

số lượng khách mời, bố trí chỗ ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm quy định phòng 

chống dịch bệnh Covid-19... nhưng vẫn đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quy 

định của pháp luật. 

 - Ban đã chủ trì họp, thẩm tra 15 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết1 của 

UBND tỉnh trình tại các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, 

                                           
1 (1) Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) Quy định các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) Chủ 

trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên; (4) Chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo; (5) Chủ 

trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh; (6) 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 Điện Biên; (7) Tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

(lĩnh vực Văn hóa - Xã hội); (8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã 

hội); (9) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và 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); (10) Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi 

chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa 
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trong đó có một số nghị quyết có nội dung lớn, có tính dài hạn và quan trọng như: 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên; Chiến 

lược phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030; phê duyệt chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công… và phối hợp với các Ban 

HĐND tỉnh thẩm tra 07 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình 

tại các kỳ họp2 HĐND. Công tác thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy 

trình, các báo cáo thẩm tra của Ban đều bảo đảm khách quan, đúng chủ trương, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp điều kiện thực 

tiễn của tỉnh và mang tính phản biện cao, giúp đại biểu HĐND có cơ sở trong việc 

xem xét, nhận định, đánh giá tình hình và quyết định tại kỳ họp. Các ý kiến thẩm 

tra của Ban được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết 

trình HĐND tỉnh thông qua. 

- Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, các đại biểu là ủy viên của Ban đã tham 

dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận về những vấn 

đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công chung của các 

kỳ họp HĐND tỉnh. 

2. Công tác giám sát, khảo sát 

Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban 6 tháng cuối năm đảm bảo đúng quy 

định của Luật, được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh 

và đạt được kết quả cao, cụ thể: 

- Ban đã tiến hành 04 cuộc giám sát giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh3, trong 

đó tổ chức giám sát trực tiếp 02 cuộc, giám sát qua báo cáo 01 cuộc, yêu cầu gửi 

kết quả thanh tra để nắm tình hình và thông tin đến cử tri 01 cuộc. Kết thúc các 

đợt giám sát, Ban đã kịp thời xây dựng báo cáo và gửi Thường trực HĐND tỉnh, 

các cơ quan, đơn vị liên quan và thông tin đến cử tri biết và nắm được nội dung 

phản ánh. Thực hiện giám sát kết quả giải quyết 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

đến sau kỳ họp thứ 02 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; qua giám 

sát cho thấy 05/07 ý kiến đã được UBND tỉnh, các ngành tỉnh, cấp huyện giải 

quyết xong, hiện còn 02/07 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Ban 

                                                                                                                                     
bàn tỉnh Điện Biên; (11) Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (12) Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi 

dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của tỉnh Điện Biên; (13) Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên 

địa bàn tỉnh; (14) Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030; (15) Quy định mức học phí năm 

học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 
2 (1) Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Phê duyệt điều 

chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên; (3) Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên; (4) Ban hành quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời 

kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; (5) Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Điện Biên; (6) Giao chỉ tiêu biên chế công chức 

trong các cơ quan HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022; (7) giao số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên, giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù; tạm giao hợp đồng lao động 

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022. 
3 (1) Công tác Quản lý Nhà nước trong việc bố trí bãi đỗ xe, gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và phường Noong Bua, thành 

phố Điện Biên Phủ; (2) Việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch 

sinh hoạt bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19; (3) kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; (4) Gửi báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý đất đai, các khoản phí và 

lệ phí tại nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.  
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đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm 

kiến nghị cử tri. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện Quy định mức hỗ 

trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên từ năm 2020-2021". Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong 

quá trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị nhất là ở cơ sở, đồng thời kiến nghị với 

Chính phủ, Bộ ngành Trung ương 02 nội dung; UBND tỉnh 02 nội dung; các sở 

ngành, tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và các tổ đại biểu HĐND tỉnh 08 nội 

dung nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. 

- Ban đã tổ chức 02 cuộc khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra các nội 

dung trình tại kỳ họp cuối năm 2021 tại 03 đơn vị cơ sở4. Phối hợp với Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh khảo sát các đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại 

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ 

đạo của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Trưởng ban đã tham gia hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về: 

"Việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" và "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ khi Luật Quy hoạch có hiệu 

lực thi hành". 

- Thống nhất nội dung giám sát chuyên đề của Ban năm 2022; nghiên cứu, 

đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh theo 

đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh5.  

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đã được 

triển khai và đạt 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo khách quan, khoa học, hợp lý, 

phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát, 

khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị giám sát, 

khảo sát được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc; báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được 

ban hành kịp thời, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách 

nhiệm và kiến nghị rõ ràng, cụ thể. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được 

công bố công khai, gửi tới các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để nghiên cứu, 

tiếp thu và triển khai thực hiện. Sau giám sát, Ban tiếp tục theo dõi, tổng hợp việc 

khắc phục những hạn chế của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để kịp thời 

ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung 

chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh 

trong thời gian tiếp theo. 

3. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, xử lý đơn của công dân 

                                           
4 (1) Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, 

quốc tế của tỉnh Điện Biên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT TP ĐBP; (2) Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi chế độ bồi 

dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh;  
5 Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 
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- Trên cơ sở kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 5 của 

Thường trực HĐND tỉnh, 100% các đồng chí ủy viên Ban đã thực hiện tiếp xúc 

cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh theo kế hoạch của tổ đại biểu để báo cáo 

kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND 

tỉnh, các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện tại kỳ họp trước và thông báo về nội 

dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, đồng 

thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh 

tổng hợp theo quy định. 

- Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân và tiếp 

nhận, xử lý đơn gửi đến HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Trưởng ban và các đồng chí 

Ủy viên Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng tại Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và tại trụ sở cơ 

quan nơi đại biểu công tác. 

4. Một số hoạt động khác 

- Trưởng ban và các đồng chí Ủy viên Ban đã thực hiện tốt vai trò, tham 

gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động, chương trình của Ban và sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thẩm tra 5 

nội dung6, thông qua đó, đã tham mưu cho Thường trực HĐND thống nhất với 

UBND tỉnh xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo đúng quy 

định; tham gia một số nội dung dự thảo do các sở, ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, 

xã hội gửi xin ý kiến.  

 - Tham dự các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, 

UBND cấp huyện khi được mời. Tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh theo 

kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh. Tham gia Ban chỉ đạo đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa phổ thông cấp tỉnh và Hội đồng thẩm định nội dung 

giáo dục địa phương. Phối hợp với các cơ quan đơn vị nơi công tác thực hiện tốt 

các các đợt quyên góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ vắc xin Covid-19... do 

tỉnh phát động. 

- Trưởng ban và các ủy viên Ban tham gia bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 

đại biểu HĐND cấp tỉnh do Bộ Nội vụ tổ chức theo quy định; thực hiện tốt các quy 

định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn tại trụ sở cơ quan, đơn vị 

nơi công tác. 

- Tổng kết hoạt động của Ban năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2022. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

5. Đánh giá chung 

                                           
6 (1) Chủ trương mua sắm máy lọc máu liên tục và máy xét nghiệm đông máu tự động đảm bảo kịp thời, đúng quy định; (2) 

Việc triển khai thu giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với trường hợp tự nguyện; (3) Chủ trương mua 

sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; (4) Việc triển khai Quy định mức học phí tạm thời đối với cơ sở giáo 

dục công lập mầm non, phổ thông năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; (5) Việc áp dụng chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh 

học tại Trung Quốc, Thái Lan trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. 
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Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám 

sát Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chương 

trình hoạt động của Ban, chủ động trong tổ chức và linh hoạt trong thực hiện kế 

hoạch và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra.  

Các Ủy viên của Ban luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, khắc phục 

khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo Ban chuyên trách luôn chủ động 

trong xây dựngchương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và 

đạt kết quả cao; các đồng chí ủy viên kiêm nhiệm nhiệt tình, tích cực nghiên cứu 

tài liệu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Công tác 

giám sát được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; nội dung giám sát, khảo sát trọng 

tâm, trọng điểm được cử tri quan tâm, đánh giá cao; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp 

công dân được các ủy viên Ban thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đồng chí 

Trưởng ban và ủy viên Ban đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động 

chung của tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

với chất lượng và hiệu quả cao.  

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp   

- Tham gia dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh 

theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Công tác giám sát, khảo sát 

- Giám sát tại kỳ họp: Nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo 

nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.  

 - Giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện chuẩn quốc gia về giáo dục 

đến năm 2022 theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 

- Giám sát giữa hai kỳ họp: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND 

tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; việc 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, 

thị xã, thành phố; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; việc giải quyết ý 

kiến kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... 

và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm. 

- Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực 

HĐND tỉnh nội dung và tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về: "Việc 

thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông 

qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030". 

- Đồng chí Trưởng ban tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

về "Tình hình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 
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27/NQ-HĐND về Thông qua Đề án phát triển kinh tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2016-2020" theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Phối hợp giám sát theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tại địa phương (khi được mời). 

3. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, xử lý đơn của công dân 

- Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy 

định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh 

vực văn hóa - xã hội. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng theo sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh, xử lý đơn của công dân (nếu có) theo thẩm quyền. 

4. Một số hoạt động khác 

- Tham gia các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, 

UBND cấp huyện khi được mời. 

- Tổ chức đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND một số tỉnh, thành phố. 

- Sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban năm 2022, đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; chương 

trình hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên Ban VHXH; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 

 


		lamnq.hdnd@dienbien.gov.vn
	2021-12-04T17:16:16+0700


		hdnd@dienbien.gov.vn
	2021-12-05T09:25:45+0700




