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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân (HĐND) tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; qua theo dõi lĩnh vực
văn hoá, xã hội và qua kết quả giám sát, khảo sát của Ban, sau khi thảo luận, Ban văn
hoá - xã hội thống nhất ý kiến thẩm tra như sau:
I. Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2020 (lĩnh vực văn hóa – xã hội):
1. Những kết quả đạt được:
Ban văn hóa- xã hội cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trên lĩnh
vực văn hóa- xã hội như đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh. Năm 2020, Nghị
quyết của HĐND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là ‟Tiếp tục thúc đẩy phát triển
kinh tế-xã hội theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả với tinh thần ‟Bứt phá về
đích”; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học và công
nghệ”, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao ngay từ đầu năm.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do chịu ‟tác động kép”của tình trạng
xâm nhập mặn kéo dài và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều hoạt động
sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên điạ bàn tỉnh phải thu hẹp
sản xuất, tạm ngừng hoạt động, từ đó, số lao động bị ngừng việc, chấm dứt hợp đồng
lao động...trên toàn tỉnh lên đến gần 12.000 người1. Không chỉ tác động về kinh tế,
dịch bệnh còn tác động đến tất cả các lĩnh vực khác của đời sống văn hóa–xã hội. Sau
khi kết thúc năm 2019 với những kết quả phát triển kinh tế-xã hội hết sức khả quan
thì 6 tháng đầu năm nay, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 đã làm chững lại đà
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Theo Báo cáo số 199/BC-UBND ngày tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh
giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bệnh Covid-19, số lao động bị ảnh
hưởng là 11.897 lao động (lao động bị ngừng việc là 9.338 người, chấm dứt hợp đồng lao động là 163 người, khác
2.396 người). Chủ yếu do doanh nghiệpbị giảm đơn hàng hoặc không có đơn hàng nên thu hẹp sản xuất.

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân,
nhất là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự do...
Trước tình hình khó khăn nêu trên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự
hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện nghiêm túc cùng lúc nhiều nhiệm
vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với hạn mặn, vừa tổ chức thực hiện các giải
pháp hỗ trợ của Chính phủ để giảm thiểu tác hại của thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội,
hướng đến ổn định sản xuất và phục hồi kinh tế. Hai điểm sáng trong bức tranh kinh
tế - xã hội 6 tháng đầu năm có thể kể đến: một là sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính
quyền, mà đi đầu là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế
và các lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương trong việc thực hiện
nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ. Công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh thực hiện
khá tốt, các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đã kịp thời sắp
xếp, điều chỉnh kế hoạch, phương thức hoạt động phù hợp với tinh thần chỉ đạo của
Chính phủ; đa số người dân đồng tình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống
dịch. Kết quả tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát khá tốt, trên địa bàn tỉnh đến
thời điểm cuối tháng 5 chỉ có 01 trường hợp nhiễm virus Corona (đã được chữa trị
thành công). Điểm sáng thứ hai là tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ khó khăn của
người dân trong mùa hạn mặn, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và các sở, ban, ngành
đã vận động, tiếp nhận 2.057 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ khắc phục
hạn mặn với tổng giá trị quy thành tiền là 161,44 tỷ đồng, nổi lên một số tấm gương
người tốt chia sẻ nguồn nước ngọt trong Nhân dân...
Trong tình hình khó khăn chung, trên lĩnh vực văn hóa – xã hội vẫn đạt được
những kết quả đáng khích lệ:
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ
vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực2, tỷ lệ học sinh bỏ học ở
các cấp tiếp tục duy trì ở mức thấp; giữ vững và phát triển thành quả phổ cập giáo
dục ở các cấp học; ngành giáo dục chấp hành nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh
trong việc thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan dịch
bệnh trong trường học.
- Lĩnh vực y tế: Chất lượng khám, chữa bệnh từng lúc được nâng lên, trang
thiết bị được quan tâm đầu tư với máy móc kỹ thuật cao, chuyên sâu…giúp hạn chế
dần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, 6 tháng đầu năm tai biến sản khoa giảm 06 ca
so với cùng kỳ. Có nhiều tiến bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
hành nghề y, dược tư nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
được tăng cường, 06 tháng đầu năm không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.
- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Các chế độ, chính sách cho
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỉnh cũng đã
kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của
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Năm học 2018-2019, thi học sinh giỏi quốc gia đạt 03 giải (01 giải III và 02 giải khuyến khích). Năm học
2019-2020, đạt 15 giải (01 giải I, 01 giải II, 03 giải III và 10 giải khuyến khích).
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Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho người dân do đại dịch Covid-19 đối với 03
nhóm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, đối tượng
bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo; đang tiếp tục thống kê, rà soát để hỗ trợ cho
các nhóm đối tượng còn lại. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình
đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt; trong 6 tháng đầu năm 2020, sau nhiều nỗ lực
thực hiện các giải pháp về phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, trên địa bàn
tỉnh số vụ trẻ em bị xâm hại mặc dù vẫn còn xảy ra nhưng có giảm so với cùng kỳ3.
- Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: duy trì các hoạt động thông tin, tuyên
truyền cổ động chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của
đất nước, bằng các hình thức thích hợp; tăng cường kiểm tra thiết chế văn hóa cơ sở,
kiểm tra xã văn hóa nông thôn mới. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì. Giữ
vững thể thao thành tích cao. Hoạt động du lịch tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đang
có dấu hiệu hồi phục. Trong 6 tháng đầu năm đã có 5 nhà đầu tư đến khảo sát, tìm
hiểu đầu tư phát triển du lịch, đã phát triển thêm được 02 cơ sở lưu trú du lịch tại
huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre…
- Lĩnh vực thông tin truyền thông: công tác thông tin, tuyên truyền được
thực hiện khá tốt, nhất là thông tin về tình hình hạn mặn và dịch bệnh; tuyên truyền
về Đại hội Đảng các cấp. Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phát triển
chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1) với kinh phí 20 tỷ đồng. Tỷ lệ trao đổi
văn bản liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 86%,
trong đó: cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 85%, cấp xã đạt 75%. Tăng cường sử dụng
cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục
hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
- Công tác tôn giáo: tình hình công tác tôn giáo trong tỉnh cơ bản ổn định,
hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt trong
đợt hạn mặn và dịch bệnh vừa qua, các tôn giáo đã tích cực tổ chức các hoạt động từ
thiện xã hội (hỗ trợ nước sạch, nhu yếu phẩm) chung tay cùng chính quyền, mặt trận
tổ quốc, đoàn thể các cấp chia sẻ khó khăn với người dân.
II. Những vấn đề về văn hóa – xã hội cần quan tâm bổ sung giải pháp thực
hiện trong 6 tháng cuối năm 2020:
Với tinh thần ”Bứt phá về đích”, để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ
của năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, ngoài các giải pháp đã được nêu
trong báo cáo của UBND tỉnh, Ban văn hóa –xã hội đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh
xem xét một số vấn đề và giải pháp sau:
1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
- Việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (thay sách giáo
khoa từ lớp 1 năm học 2020-2021) được ngành giáo dục chuẩn bị khá bài bản, thời
gian tới cần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu
các thông tin quan trọng như: vì sao lại có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau mà
không sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa như trước đây; việc tìm mua các bộ
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Trong 6 tháng đầu năm 2019 có 08 trường hợp trẻ em bị xâm hại; 6 tháng đầu 2020, có 03 trường hợp trẻ em
bị xâm hại.
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sách giáo khoa ở đâu...để phụ huynh an tâm. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan có liên quan thực hiện tốt việc chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, các thiết bị đồ
dùng dạy học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai
đồng bộ, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới vào đầu năm học 2020-2021.
-Tình hình biên chế ở cấp học mầm non tiếp tục gặp khó khăn khi thực hiện
quy định hiện hành về số lượng giáo viên/lớp. Sau giám sát và kiến nghị của Ban văn
hóa – xã hội vào năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục
mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-20254, trong đó đề ra chỉ tiêu:
phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025 huy động được ít
nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến
trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
chiếm 20% trở lên. Tuy nhiên, việc kêu gọi xã hội hóa giáo dục mầm non hiện nay
vẫn tiếp tục gặp khó khăn do thiếu giáo viên, thiếu quỹ đất sạch dành cho giáo dục ở
các huyện, thành phố để kêu gọi đầu tư và quy trình, thủ tục liên quan đến việc cho
thuê đất, giao đất vẫn còn bất cập5. Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo
các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh, đặc biệt là quan
tâm quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho kêu gọi đầu tư xã hội hóa giáo dục mầm non.
- Quan tâm đầu tư trang thiết bị và việc dạy học ngoại ngữ đạt các yêu cầu của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhanh chóng thẩm định tài liệu giáo dục điạ phương để kịp
thời giảng dạy từ cấp tiểu học trong năm học 2020-2021 theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
2. Lĩnh vực y tế:
- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, chuyên sâu, nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng quá tải
vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (chủ yếu khám, chữa bệnh
BHYT ngoại trú).
- Nhân lực ngành y tế còn thiếu và chưa ổn định. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành y tế và các cơ quan có liên quan quan tâm bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng
công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; bổ sung đội ngũ làm công tác quản lý an
toàn thực phẩm của tuyến huyện, tuyến xã vì hiện nay đội ngũ này quá ít so với
nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh và
lây lan dịch bệnh, do đó, hoạt động y tế dự phòng cần đẩy mạnh giải pháp truyền
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Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh.
Theo Báo cáo số 905/BC-SKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tưvề rà soát, phân tích
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019, trong các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Bến
Tre vừa được công bố thì chỉ số Tiếp cận đất đai bị giảm điểm.Tổng số điểm đạt 7,02 điểm (giảm 0,26 điểm so với
2018), đứng thứ 25/63, tuột hạng khá sâu so với năm 2017 và 2018 (hạng 7/63). Điều này cho thấy việc tiếp cận đất đai
để triển khai dự án đầu tư được doanh nghiệp đánh giá không tốt, do hiện tại Bến Tre vẫn còn thiếu quỹ đất sạch, điều
này gây cản trở việc mời gọi và giữ chân nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư muốn triển khai nhanh dự án.
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thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
3.Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:
-Về công tác dạy nghề: qua kết quả giám sát đầu năm 2020, Ban nhận thấy so
với thời điểm giám sát năm 2018, các khó khăn, vướng mắc trong công tác dạy nghề
trên địa bàn tỉnh vẫn còn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. 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. Chất lượng đào tạo nghề của một số cơ sở chưa đáp ứng nhu
cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh6. 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,... Ngoài Trường Cao đẳng Đồng Khởi, khả năng
tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn.
Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm công tác dạy nghề, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số
24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát
triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng
lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề,
giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, trước mắt đáp ứng nhu cầu
lao động có tay nghề tại các khu, cụm công nghiệp trên điạ bàn tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các gói hỗ trợ của Chính phủ cho các nhóm
đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến
độ thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
- Tăng cường các giải pháp truyền thông về phòng chống xâm hại, bạo lực, tai
nạn, thương tích đối với trẻ em, nhất là phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em
trong dịp hè theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo
vệ trẻ em.
4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:
- Qua giám sát của Ban văn hóa - xã hội, Ban nhận thấy đối với việc đầu tư, phát
huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay có các khó khăn như: việc
xã hội hóa đầu tư cho cho các thiết chế văn hóa ở ấp, khu phố chưa nhiều, chỉ tập trung
cho các xã nông thôn mới; nhiều ấp, khu phố chưa có Nhà văn hóa – Khu thể thao phải
tổ chức sinh hoạt trong các đình, miễu, hộ gia đình, hội trường UBND xã, phường; hệ
thống đài truyền thanh nhiều nơi hư hỏng, xuống cấp do đã được trang cấp nhiều năm;
ở các ấp gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền do thiếu phương tiện. Trên cơ
6

Theo Báo cáo số 905/BC-SKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, phân tích
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019, trong các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Bến
Tre thì chỉ số Đào tạo lao động đạt điểm thấp nhất. Tổng số điểm đạt 6,07 điểm; tăng 0,36 điểm so với năm 2018, xếp
hạng 55/63 tỉnh, thành phố. Đây là chỉ số xếp hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần của Bến Tre trong các năm gần
đây và đang trên đà tụt hạng (năm 2018 xếp hạng 50/63, năm 2017 hạng 32/63). Qua kết quả đánh giá của các doanh
nghiệp cho thấy, chất lượng lao động, dịch vụ giới thiệu việc làm tại tỉnh tuy được doanh nghiệp đánh giá khá tốt và
càng ngày được nâng lên nhưng nếu so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước thì chất lượng lao động của Bến Tre
còn thấp, thiếu lao động có tay nghề kỹ thuật cao.
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sở kết quả giám sát, Ban kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng
dẫn các địa phương thực hiện thống nhất việc chi, thanh, quyết toán kinh phí triển khai
thực hiện hai Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm
Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu
phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các
thiết chế này. Củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo phục vụ tốt đợt bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong năm 2021.
- Tiếp tục quan tâm duy trì, phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ
sở, trong đó chú trọng xây dựng văn hóa gia đình.
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thể thao thành tích cao;
Đề án phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2021-2025 định
hướng đến năm 2030.
- Sau dịch bệnh Covid-19, thực hiện chủ trương ‟Người Việt Nam đi du lịch
Việt Nam”, cần tăng cường quảng bá cho ngành du lịch trong tỉnh, các sở, ngành tỉnh
và các địa phương quan tâm khảo sát,tìm hiểu các khó khăn của các cơ sở du lịch trên
điạ bàn để kịp thời hỗ trợ giải quyết nhằm giúp phục hồi ngành du lịch của tỉnh.
5. Lĩnh vực thông tin truyền thông:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chương trình chuyển đổi
số quốc gia đang là định hướng lớn của Chính phủ, thực tế qua thời gian thực hiện cách
ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý, điều hành và phục vụ các mặt đời sống của người dân là hết sức cần thiết và
hiệu quả, do đó, UBND tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng,
chất lượng để thực hiện nhiệm vụ: xây dựng Chính quyền điện tử, nâng tỷ lệ sử dụng
dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Đề án đô thị thông minh tỉnh Bến Tre giai đoạn
2021-2025....
- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý thông tin, đảm bảo an toàn, an
ninh thông tin trên môi trường mạng; kịp thời xử lý không để các thông tin xấu, độc
hại phát tán, lan truyền, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và gây hoang mang
cho người dân.
6. Về công tác tôn giáo: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ các tổ chức giáo hội giải
quyết các mâu thuẩn trong nội bộ nhằm ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6
tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực văn hóa – xã hội), xin báo cáo đến HĐND tỉnh xem
xét, thảo luận và quyết định./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- LĐVP HĐND tỉnh (1b);
- Phòng Tổng hợp (7b);
- Trang TTĐT. HĐND tỉnh (Tài liệu Kỳ họp 16);
- Lưu: VT, A.
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