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BÁO CÁO
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác
6 tháng cuối năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức
chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội
đồng nhân dân năm 2015, Chương trình giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã
hội Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban) năm 2020,Ban báo cáo tình hình hoạt động 6
tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
I. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020:
1. Hoạt động giám sát, khảo sát:
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề theo
chương trình giám sát đã đề ra, cụ thể như sau:
Chuyên đề 1: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội
Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát tình hình hoạt động và chất lượng đào tạo
nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Qua kết quả giám sát, Ban nhận thấy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được
Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa về cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản có
trình độ, năng lực đảm đương được nhiệm vụ được giao. Các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đã có sự thay đổi tư duy đào tạo trong công tác tuyển sinh, mở lớp, hướng
đến nhu cầu của thị trường và tập trung vào các ngành nghề trọng điểm; đẩy mạnh
việc đưa các trang thiết bị dạy nghề về các xã để đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy
nghề cho lao động ở địa phương. Sau đào tạo, người lao động được nâng cao tay
nghề, kỹ năng, có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ, thay đổi tác phong
làm việc, phát triển kinh tế gia đình; qua đó, góp phần tích cực vào công tác đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài và giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp.
Về những khó khăn, hạn chế: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề ở một
số cơ sở dạy nghề công lập vẫn còn thiếu, lạc hậu so với chương trình đào tạo hiện
nay. Chất lượng đào tạo nghề của một số cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng lao
động của các doanh nghiệp trong tỉnh, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết việc làm
cho người học. Hoạt động đào tạo nghề cũng chưa thật sự gắn với định hướng phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh
sắp tới dự báo sẽ thiếu hụt lao động có tay nghề như thủy sản, du lịch, kinh tế biển
... Tỷ lệ đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn theo Thông tư số
08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội vẫn còn thấp. Ngoài Trường Cao đẳng Đồng Khởi, khả năng tự chủ
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tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn,
nhất là các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện,
thành phố, kinh phí hoạt động chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp.
Từ những kết quả trên, Ban kiến nghị các cơ quan chức năng một số giải
pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trong thời gian tới: kiến nghị
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, theo thẩm
quyền hoặc phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ trình Chính phủ sớm có
các văn bản quy định xếp hạng các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên ở địa phương; hoàn thành các quy trình xây dựng Quy hoạch mạng
lưới giáo dục nghề nghiệp của tỉnh sau khi Trung ương ban hành Quy hoạch mạng
lưới Giáo dục nghề nghiệp Quốc gia; chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với
các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Bộ Luật lao động sửa đổi, nhất là quy
định về việc các doanh nghiệp tham gia phối hợp đào tạo nghề cho lao động;
nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên dạy nghề và học viên học nghề, nhất là các
nghề tỉnh đang có nhu cầu lao động hiện tại và trong tương lai.
Chuyên đề 2: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội
về đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa và hệ thống đài
truyền thanh cơ sở.
Thực hiện chuyên đề này, Ban đã giám sát đối với Ủy các nhân dân các xã:
Long Định và Châu Hưng (huyện Bình Đại), An Định và Bình Khánh (huyện Mỏ
Cày Nam), Quới Điền và An Nhơn (huyện Thạnh Phú); Ủy ban nhân dân các
huyện: Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Khảo sát các thiết chế văn hóa cấp
tỉnh: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh;
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính. Sau khi kết thúc giám sát,
Ban sẽ có báo cáo kết quả giám sát theo quy định.
2. Hoạt động tham gia, phối hợp:
- Trưởng Ban tham gia cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị
thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại giám sát việc nâng cấp, mở rộng Cảng cá
Bình Thắng; tham gia cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19.
- Phó Trưởng Ban tham gia cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị
huyện Ba Tri giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân đánh bắt
xa bờ trên địa bàn huyện Ba Tri.
- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban tham gia cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Ba Tri và thành phố Bến
Tre.
3. Hoạt động thẩm tra:
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Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn
hóa - xã hội được Thường trực phân công thẩm tra Nghị quyết giao thẩm quyền
cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm
B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục
tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội
được Thường trực phân công thẩm tra các nội dung sau:
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và bổ sung giải pháp thực hiện
6 tháng cuối năm 2020.
- Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng cuối năm 2020.
- Nghị quyết về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày
(mở rộng), huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn đô thị loại IV.
- Nghị quyết về việc thông qua Phương án Quy hoạch Khu đô thị mới nông
nghiệp thông minh - công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch tổng hợp.
- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có
thời hạn nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển
Khu đô thị mới, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày.
- Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển
Khu đô thị mới Mỹ An, thành phố Bến Tre.
- Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển
Khu đô thị mới Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre.
- Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật
khảo cổ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Nghị quyết về việc đặt tên Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, tại
xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
4. Hoạt động khác:
- Ban hành chương trình giám sát năm 2020.
- Đi thăm Cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi Mái ấm Đức Quang, huyện Bình
Đại và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Tiếp
đoàn Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi.
- Cho ý kiến về các nội dung theo sự phân công của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh: Tờ trình số 6095/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc xin thống nhất định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
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trên lĩnh vực y tế; Tờ trình số 2141/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
và hộ chính sách xã hội năm 2020.
- Ban hành các văn bản: đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y
tế tháo gỡ khó khăn cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (đã có công văn trả
lời kết quả thực hiện đề nghị của lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội);
đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên
quan đến đội ngũ làm công tác giáo dục nghề nghiệp ở Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố (đã có văn bản trả lời); cho
ý kiến về việc tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và thành
lập Hội đồng trẻ em cấp huyện, thành phố theo sự phân công của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh; góp ý tiêu chí chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình
giáo dục phổ thông 2018 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tiêu chí).
- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để thống nhất nội dung, thời gian,
hình thức tổ chức đối thoại chuyên đề với Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và trẻ em theo
quy định của Luật trẻ em năm 2016 để tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh tổ chức buổi đối thoại chuyên đề với trẻ em.
- Lãnh đạo Ban và các thành viên Ban tiếp công dân theo lịch tiếp công dân
đã đăng ký; tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với tập thể Ban văn hóa - xã hội.
- Trưởng, Phó Ban tham dự các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh hàng tháng, dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, dự các cuộc họp, hội
nghị, hội thảo, các hoạt động khác khi được mời và khi được Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh phân công.
5. Nhận xét chung:
- Mặt được: Đối chiếu với Chương trình công tác năm 2020, trong 6 tháng
đầu năm 2020, Ban đã thực hiện hoàn thành các nội dung công việc Ban đã đề ra;
chủ động hội ý Trưởng, Phó Ban và chuyên viên Ban văn hóa - xã hội hàng tháng
để trao đổi, định hướng các nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng. Ngoài ra,
căn cứ vào tình hình thực tế, Ban đã xây dựng kế hoạch và tiến hành bổ sung khảo
sát 02 đơn vị để nắm tình hình hoạt động và chất lượng công tác đào tạo nghề; bổ
sung giám sát 03 đơn vị để nắm việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các
thiết chế văn hóa. Qua khảo sát, giám sát, đối với các vấn đề bức xúc ở cơ sở, Ban
đã kịp thời có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết để tháo gỡ khó
khăn cho cơ sở. Ngoài thực hiện chương trình công tác của Ban, lãnh đạo Ban còn
tham dự các cuộc họp, các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh khi
được mời.
- Hạn chế: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban phải
điều chỉnh thời gian tổ chức hai chuyên đề giám sát năm 2020 đối với Sở Y tế và
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tạo điều kiện cho ngành y tế tập trung phòng,
chống dịch bệnh. Một vài thành viên Ban tham dự họp, giám sát chưa đầy đủ do
bận công việc chuyên môn. Sau giám sát, tác động của Ban đối với các ngành có
liên quan để tháo gỡ khăn cho cơ sở chưa quyết liệt.
II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
1. Hoạt động giám sát, khảo sát:
- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh
ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức (hoàn thành trong tháng 8).
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội sau khảo
sát, giám sát lĩnh vực y tế (hoàn thành trong tháng 9).
- Thành viên Ban văn hóa - xã hội tham gia cùng với Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề của Tổ đại biểu.
2. Hoạt động tham gia chuẩn bị Kỳ họp:
- Tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp giữa năm 2020) và Kỳ
họp cuối năm 2020.
- Thẩm tra các nội dung được phân công tại các Kỳ họp trong năm 2020 đảm
bảo chất lượng, tiến độ; trước mắt tập trung hoàn thành thẩm tra các nội dung được
phân công tại Kỳ họp thứ 16, hoàn thành Báo cáo thẩm tra đúng thời gian quy
định.
3. Hoạt động khác:
- Tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành thuộc khối văn hóa – xã hội để
nắm thông tin về những thuận lợi, khó khăn trên lĩnh vực được phân công theo dõi,
chuẩn bị báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức đối thoại chuyên đề với
Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016.
- Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về
việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa và hệ thống đài
truyền thanh cơ sở.
- Tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm của Ban về việc củng cố, hoàn thiện
mạng lưới y tế cơ sở.
- Họp thành viên Ban sơ kết hoạt động quý và tổng kết năm theo Quy chế.
- Tiếp công dân theo lịch đã đăng ký.
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện kiến nghị của Ban.
4. Tổ chức thực hiện:
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- Căn cứ vào Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, Trưởng Ban sẽ
tổ chức hoạt động giám sát theo nội dung đã đề ra. Hàng quý, Ban sẽ tổ chức họp
các thành viên Ban để đánh giá kết quả hoạt động quý vừa qua và rút kinh nghiệm
trong thời gian tới.
- Ngoài những nội dung trọng tâm đã nêu trên, trong quá trình hoạt động,
từng thời điểm Ban sẽ bổ sung chấn chỉnh chương trình cho phù hợp với điều kiện,
tình hình thực tế của cơ quan, địa phương và sự phân công, điều hòa, phối hợp của
Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình
công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ban xin báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh để theo dõi, giám sát, thành viên Ban để thực hiện, các Ban Hội đồng nhân
dân tỉnh để phối hợp và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để tham mưu, phục vụ./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh “để báo cáo”;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban KTXH HĐND các huyện, TP;
- LĐ VPHĐND tỉnh (3b);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh (07 bản);
- Trang TTĐT HĐND tỉnh (Tài liệu Kỳ họp 16);
- Lưu: VT, Ph.
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