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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 6 tháng đầu 

năm;  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021" 

 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) 

   

  Kính gửi: 

       - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

        - 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 02 HĐND tỉnh khóa XV, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức thẩm tra 

Báo cáo số 233/BC-UBND, ngày 30/7/2021 về 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; dự thảo nghị quyết về 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 

tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) do UBND tỉnh trình tại kỳ họp 

thứ 02, 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

  1. Kết quả đạt được 

 6 tháng đầu 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 đã vượt qua khó khăn, thách thức, kiểm soát 

tốt dịch bệnh Covid-19 và đạt được nhiều kết quả tích cực đối với các chỉ tiêu 

thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. 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). Với sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả 

hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp  và 

Nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn toàn tỉnh, 

tỉnh ta đã kiểm soát tốt các đợt dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh được cử tri và 
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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 6 

tháng đầu năm và thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,35%, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm học 2019 

- 2020. Ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều giải pháp trong việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học với nhiều hình thức đa dạng trong dạy và học phù hợp với tình 

hình dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm học 2020-

2021 đã đề ra nhất là các lớp cuối cấp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp 

đạt 72,77% vượt 2,95% so với kế hoạch. 

 (3). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷ lệ các xã đạt  

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 86,05% tăng 10,08% so với cùng kỳ năm 

trước. An sinh xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách 

cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19; công tác giảm nghèo được quan tâm; công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em và bình đẳng giới, công tác dân số được chú trọng. 

 (4). Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày 

lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch 

được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. 

 (5) Công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện đạt kết quả khá, đạt 71,5% kế hoạch giao; giải quyết chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động kịp thời, đúng quy định… đạt 95,2% so với 

kế hoạch. 

 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 nhận thấy trong 

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội còn có một số hạn chế sau:  

 (1). Thực hiện các chỉ tiêu tiêm chủng cho trẻ em đạt thấp so với kế hoạch, 

giảm so với cùng kỳ năm trước. Số ca mắc mới HIV (55 ca) tăng so với cùng kỳ 

năm trước. 

 (2). Còn có huyện, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là, lúng túng chưa kịp 

thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch 

trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19 dẫn đến số ca nhiễm bệnh tăng. Chưa làm 

rõ việc xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của trung ương, của tỉnh về 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 (3). Kết quả thực hiện tuyển mới, đào tạo nghề cho người lao động tuy có 

tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng đạt thấp so với kế hoạch. 

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

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 



3 

 

 

 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 6 tháng cuối năm 

2021 mà UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo rà soát, tham mưu cho tỉnh tổng kết các chương trình, đề án, kế 

hoạch… đã ban hành giai đoạn đến năm 2020 làm cơ sở đề xuất, ban hành các 

chương trình, đề án của giai đoạn tiếp theo đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tổng 

kết, đánh giá hiệu quả của công tác giúp xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

 2. Chuẩn bị tốt các điều kiện và có các phương án tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2021 - 2022 phù hợp với tình hình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức 

triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. 

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

chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống nhân dịp kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

 4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, 

nhất là dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính 

phủ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của trung ương, của tỉnh 

về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác tiêm chủng đầy đủ 

cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng các trung 

tâm y tế tuyến huyện, các trạm y tế xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. 

 5. Triển khai kịp thời có hiệu quả, đúng đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ 

quy định tại Nghị quyết số 68/NĐ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. 

 6. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về báo chí, xuất bản và 

truyền thông. Kiểm soát tốt thông tin mạng. Tập trung triển khai kịp thời các dự 

án đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Tuyên truyền và triển khai có hiệu quả 

bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để ngăn ngừa các hành vi vi phạm từ việc sử 

dụng mạng. 

 7. Có những giải pháp để thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN… và thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết của Trung ương và tỉnh giao. 

III. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết 

 Việc ban hành Nghị quyết kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo 

Quốc phòng - An ninh năm 2021 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

 2. Nội dung 
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 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. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về 

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 

thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 
 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 

    

    

 


		lamnq.hdnd@dienbien.gov.vn
	2021-08-14T17:53:20+0700


		hdnd@dienbien.gov.vn
	2021-08-15T08:39:11+0700




