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BÁO CÁO THẨM TRA          

Trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh        

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021  

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành 

giám sát trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2016-2021 và thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội;  

Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả như sau:   

 1. Những kết quả đạt được    

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo 

đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2020 của 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:   

- Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục ổn định phát triển, đạt thành tích 

cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; giữ vững vị trí trong tốp 

những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về kết quả kỳ thi THPT quốc gia
1
 và kỳ thi học 

sinh giỏi quốc gia
2
. Công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở 

giáo dục tiếp tục được triển khai; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ 

quản lý, giáo viên được tăng cường. Chương trình giáo dục phổ thông mới 

được tập huấn, triển khai theo lộ trình quy định; hoàn thành các nhiệm vụ chủ 

yếu năm học 2019-2020 theo kế hoạch. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chất lượng 

khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên. Ngành y tế đã chủ động tham mưu và 

                                           
1
Năm 2020  tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,79%; kết quả điểm trung bình các môn kỳ thi 

THPT quốc gia đạt 6,928 điểm (xếp thứ nhất toàn quốc). 
2
Năm 2020 có 78/93 học sinh đạt giải (04 giải nhất, 22 giải nhì, 27 giải ba, 25 giải khuyến khích) 
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nỗ lực triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3
. 

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; 

công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả trong các cơ sở khám, chữa 

bệnh. Một số bệnh viện đã được giao triển khai phương án tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính. Việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người 

dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh qua đường dây nóng tiếp tục 

được thực hiện.   

- Các nhiệm vụ về lao động, thương binh và xã hội được triển khai 

toàn diện; các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có 

công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo; việc hỗ trợ 

cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kịp thời, hiệu quả
4
. Duy 

trì và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn việc làm, học nghề, giải quyết 

việc làm mới cho người lao động
5
. Các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 

đã góp phần tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới của tỉnh
6
. 

- Công tác tuyên truyền chính sách BHXH được triển khai thường 

xuyên; việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước 

đạt 91,5% dân số. 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được giữ vững. Tổ 

chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 

đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 

kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di 

sản văn hóa được quan tâm thực hiện; tham gia thi đấu nhiều bộ môn và đạt 

thành tích cao trong các giải thể thao quốc gia.    

 Lĩnh vực thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình được triển khai 

toàn diện, chất lượng được nâng lên; phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của hệ thống chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động ứng phó với dịch bệnh Covid-

                                           
3
 Tính đến ngày 13/11/2020, tỉnh đã ghi nhận 12/12 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoVI-2 và 

đã được các ly điều trị khỏi bệnh; trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19 

tại cộng đồng. 
4
 Đến nay, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 261.600 người dân với kinh phí hỗ trợ trên 287 tỷ đồng. 

5
 Giải quyết việc làm mới cho khoảng 32,85 ngàn lượt người lao động, bằng 102,7% kế hoạch. 

6
 Ngân hàng CSXH tỉnh: cho vay gần 1.000 hộ nghèo, trên 6.000 hộ cận nghèo, 5000 hộ mới thoát nghèo và 

gần 8000 đối tượng chính sách khác; giúp cho gần 1.500 hộ thoát nghèo; 4.000 hộ thoát cận nghèo; 2.500 

HSSV được vay vốn; tạo việc làm cho trên 1000 lao động; xây dựng gần 40.000 công trình nước sạch và vệ 
sinh; 25 căn nhà cho hộ nghèo, 70 căn nhà cho người có thu nhập thấp.  



3 

 

19 đạt hiệu quả; truyền thanh cơ sở được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo được giữ vững, đảm bảo các quy định của pháp luật. 

2. Một số khó khăn, hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

nhận thấy còn những khó khăn, hạn chế như sau:             

- Số lớp, số học sinh/lớp ở khu vực thành thị, khu vực gần khu công 

nghiệp vẫn còn cao so với tiêu chuẩn quy định. Cấp Tiểu học còn thiếu giáo 

viên Tiếng Anh để dạy chương trình mới; giáo viên cấp THCS thừa, thiếu 

cục bộ nhiều năm nhưng chậm được khắc phục; tỷ lệ giáo viên Tiểu học chưa 

đạt chuẩn theo quy định mới của Luật Giáo dục năm 2019 còn ở mức cao. 

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số hoạt động giáo dục 

không được triển khai; trang thiết bị dạy học trực tuyến chưa đáp ứng yêu 

cầu.                      

- Một số chỉ tiêu y tế không đạt kế hoạch đề ra
7
. Tinh thần thái độ, ứng 

xử giao tiếp phục vụ người bệnh của một số nhân viên y tế còn chưa đúng với 

chuẩn mực về y đức. Tại Bệnh viện Nhi còn để xảy ra vi phạm pháp luật, bị 

khởi tố điều tra về quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế.  

- Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ở 

một số doanh nghiệp và người lao động còn hạn chế. Công tác theo dõi, quản 

lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ còn nhiều khó khăn, 

bất cập.  

- Công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH còn gặp 

nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tình trạng các doanh nghiệp và một 

số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước nợ đọng BHXH, BHYT, bảo 

hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra, chậm khắc phục, chưa được xử lý nghiêm.       

- Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó 

khăn, nguồn thu từ các hoạt động biểu diễn, lễ hội, tổ chức thi đấu, du lịch 

giảm. Việc đặt tên đường phố tại một số đô thị mới của huyện, thành phố 

chậm triển khai. Hoạt động phát thanh, truyền hình chất lượng đổi mới chưa 

cao. Một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông không đạt kế 

hoạch, giảm so với cùng kỳ năm 2019.  

                                           
7
 Số bác sỹ/vạn dân: kế hoạch 8,5 đến 9 BS/vạn dân (đạt 8,02 BS/vạn dân). Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ làm 

việc: kế hoạch 90% (đạt 81,2%). 
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3. Kiến nghị và đề xuất 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển văn hoá - xã hội năm 2020, đồng 

thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương liên quan 

thực hiện một số nội dung sau:  

- Tiếp tục có phương án tổ chức hoạt động dạy học phù hợp để ứng 

phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Rà soát thực trạng số lượng, trình độ, 

cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường 

để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng 

việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và đảm bảo trình độ giáo 

viên theo lộ trình quy định.      

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng chống dịch bệnh, 

không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn, nhất là phòng chống dịch Covid-

19. Có giải pháp tuyển dụng, đào tạo hoặc bố trí sắp xếp để khắc phục tình 

trạng thiếu bác sỹ ở cơ sở. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về y đức, lạm dụng các dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh hoặc trục lợi 

quỹ BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc 

khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt công 

tác thông tuyến BHYT tuyến tỉnh trên địa bàn toàn quốc vào năm 2021.    

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại 

các doanh nghiệp; nhất là công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng với 

chính quyền các cấp trong quản lý ATVSLĐ tại các địa phương và doanh 

nghiệp.  

- Rà soát, phân loại các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc 

hoặc tự nguyện để có kế hoạch phát triển đối tượng phù hợp với lộ trình của 

Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu 

phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh
8
. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 

phối hợp giữa  các cơ quan chức năng trong việc xử lý các đơn vị, doanh 

nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và sớm giải 

quyết tình trạng nợ đọng BHXH của các đơn vị hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước.       

                                           
8
 Theo Nghị quyết 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia BHXH. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án đặt tên đường 

phố và công trình công cộng ở các đô thị đã đủ điều kiện cơ sở hạ tầng. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch, chú trọng 

phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.    

- Quan tâm bổ sung một số trang thiết bị cần thiết cho công tác phát 

thanh, truyền hình. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong 

lĩnh vực thông tin, truyền thông; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Viễn 

thông phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch 

ngầm hóa cáp viễn thông đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.   

       Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021./.    

  
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, Ban VH-XH.  

 

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  Đỗ Thanh Hải 

 

 


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-12-01T14:08:12+0700
	Nam Định
	Đỗ Thanh Hải<dothanhhai.hdnd@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-12-01T17:06:39+0700
	Nam Định
	Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định<vphdnd-namdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




