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BÁO CÁO TÓM TẮT THẨM TRA
của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021; tình hình
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và
nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 492/BC-UBND ngày 06 tháng 11 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện năm 2021; Báo cáo số 510/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025; qua theo
dõi lĩnh vực văn hóa - xã hội và qua kết quả khảo sát, giám sát của Ban; sau khi
thảo luận, Ban văn hóa - xã hội thống nhất ý kiến thẩm tra như sau:
I. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) và mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2021
1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020 (lĩnh vực văn hóa - xã hội):
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 Ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm 2020, mặc dù tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là tình
hình hạn mặn và đại dịch Covid-19 diển biến phức tạp, gây thiệt hại đến tài sản
của Nhà nước và Nhân dân, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân
dân tỉnh và sự đồng lòng, nỗ lực của các ngành, các cấp trước những khó khăn,
lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 09 chỉ tiêu
Nghị quyết đề ra, kết quả thực hiện đạt và vượt 07 chỉ tiêu1.
Trong năm 2020, lĩnh vực văn hóa - xã hội có một số điểm nổi bật như
sau:
Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Ngành y tế
thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh
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trong phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
được triển khai và kiểm soát tốt; thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế, tại các
bệnh viện, tổ chức phân luồng, giãn cách giường bệnh và thực hiện 1 người
nuôi bệnh/1 bệnh nhân .v.v...; đến thời điểm hiện tại về hoạt động Y tế dự
phòng không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Quy mô, mạng lưới trường lớp từ mầm non
đến phổ thông tiếp tục được điều chỉnh, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nên chất
lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì và giữ vững; chuẩn bị
tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và khai giảng năm
học mới 2020-2021, chuẩn bị tốt các điều kiện cho thay sách giáo khoa lớp
Một; đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy chính khóa.
Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Phục vụ tốt Chương trình nghệ thuật
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi; đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền cổ động Đại hội Đảng bộ các cấp với hình thức mới, thu hút sự quan tâm
của người dân; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong tỉnh, cụm, khu vực, toàn
quốc được Bến Tre đăng cai, tác động lớn đến phong trào văn hóa, thể dục, thể
thao và hoạt động kinh doanh, quảng bá du lịch Bến Tre sau thời gian lắng dịu
do dịch bệnh.
Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Tích cực với các hoạt động đào
tạo nghề, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (do ảnh
hưởng dịch Covid-19 đến nay đưa được 522/1.202 đối tượng trúng tuyển, đạt
chỉ tiêu nghị quyết đề ra); quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, an sinh xã
hội cơ bản được đảm bảo và đặc biệt thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên điạ bàn.
Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Tỉnh đã đầu tư xây dựng hạ tầng công
nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1).
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo: Tình hình hoạt động của các tổ
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh trong năm diễn ra
bình thường, tương đối ổn định, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và
hiến chương, điều lệ đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Các tôn giáo trên điạ
bàn tỉnh chung tay cùng với chính quyền các cấp, hỗ trợ người dân chống hạn
mặn, dịch Covid-19.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát, giám sát và theo dõi lĩnh
vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban nhận thấy có những vấn đề cần quan
tâm sau: chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị
trường lao động; một số thiết chế văn hóa cơ sở chưa được khai thác hết công
năng hiện có; hệ thống đài truyền thanh cơ sở được trang cấp đã nhiều năm nên
thường xuyên hư hỏng; cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh đã xuống cấp, nhân sự lãnh đạo, quản lý của đơn vị chưa được củng cố nên
chưa tạo được sự tin cậy trong việc ký kết hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nguồn nhân lực đội ngũ y, bác sĩ và các

3

trang bị y tế nhất là tuyến cơ sở chưa được đầu tư đầy đủ theo danh mục quy
định của Bộ Y tế2, nên chất lượng khám, chữa bệnh còn hạn chế.
2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã
hội năm 2021:
Ban văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2021 được nêu trong báo cáo
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban văn hóa – xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
quan tâm một số nội dung sau:
2.1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình giáo dục phổ
thông 2018; đầu tư các thiết bị phục vụ dạy và học để thực hiện thay sách giáo
khoa lớp 2 và lớp 6; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025; đẩy
mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học viên tại các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; quan tâm nhiều hơn nữa giáo dục học
đường, nâng trách nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, đoàn
thanh niên, đội thiếu niên tiền phong trong các nhà trường, không để tiếp tục
xảy ra vụ việc gây bức xúc trong dư luận (liên quan đến an ninh, an toàn trường
học và phòng chống bạo lực học đường,...); thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn
hóa trong trường học.
Đối với việc khuyến khích thực hiện xã hội hóa trong giáo dục nói riêng và
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh quan tâm chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện, để kịp thời phê duyệt theo quy định của pháp
luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách phát triển giáo
dục mầm non theo quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9
năm 2020 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm
2020.
2.2. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:
Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đội ngũ y, bác sĩ tuyến xã; thời gian bác
sĩ được tăng cường về một số Trạm y tế xã 02 ngày/ tuần là thấp, có thể nâng
lên 03 hoặc 04 ngày/tuần đối với những nơi vùng sâu, vùng xa, nhằm sử dụng
hiệu quả, phát huy trang thiết bị được trang cấp, tránh lãng phí; nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở, nhằm giảm áp lực cho các trung
tâm y tế, bệnh viện tuyến trên, cần tuyên truyền giúp người bệnh nhận thức rõ
2
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và yên tâm khi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời, các
bệnh viện tuyến dưới cũng phải không ngừng đầu tư nhân lực, tăng cường trang
thiết bị, cơ sở vật chất để có đủ khả năng đón tiếp, điều trị bệnh nhân một cách
tốt nhất; có giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí hoạt động thường xuyên của
các trạm y tế để các cơ sở y tế hoạt động thuận lợi hơn; thường xuyên hỗ trợ và
cung cấp kịp thời thuốc đến các cơ sở y tế.
Đặc biệt, hiện nay (tháng 12/2020) tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn
biến phức tạp, Ban văn hóa – xã hội thống nhất với các chỉ đạo của UBND tỉnh
và ngành y tế trong giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ: quản lý chặt chẽ người được cách ly y tế tại nhà đảm
bảo đúng quy định của ngành y tế; tiếp tục tinh thần chống dịch với mức độ
cảnh giác cao nhất, không lơ là, chủ quan; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp
tục áp dụng các biện pháp phân luồng bệnh nhân để phát hiện những trường hợp
có dấu hiệu nghi ngờ Covid-19, đảm bảo tuyết đối không để lây lan trong môi
trường bệnh viện; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các cơ sở đào tạo
triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ triển khai tốt các biện
pháp phòng, chống dịch.
2.3. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để
thực hiện đạt chỉ tiêu số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp
đồng mà Nghị quyết đề ra.
2.4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:
Tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến
năm 2030; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện
viên thể thao thành tích cao của tỉnh theo quy định tại Thông tư 86/2020/TTBTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01 tháng 01 năm 2021.
2.5. Lĩnh vực thông tin và truyền thông:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa sử
dụng mạng xã hội; thanh tra, kiểm tra hoạt động trò chơi điện tử; quản lý thông
tin trên các trang mạng xã hội, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch. Đặc biệt, phối hợp các ngành thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền điện
tử, đô thị thông minh.
II. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025
1.Về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2016 - 2020
Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những kết quả
đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trên lĩnh vực văn hóa - xã hội theo
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nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực
của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, cùng với vai trò lãnh đạo, điều
hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng. Đa số chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều đạt và vượt Kế hoạch đề
ra.
Tuy nhiên, Ban văn hóa - xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm
một số vấn đề sau đây, để có giải pháp tốt cho giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:
chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động phục vụ các
khu, cụm công nghiệp trên điạ bàn tỉnh; trình độ, năng lực chuyên môn của đội
ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị y tế vẫn còn thiếu, nhất là tuyến cơ sở; các thiết chế
văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư nhưng chưa phát huy hết hiệu quả; công
tác bảo tồn, khai thác và phát huy các di tích văn hóa, lịch sử, nhất là sự gắn kết
trong phát triển du lịch, văn hóa, lịch sử còn hạn chế; phong trào thể dục, thể
thao ở cơ sở cần tiếp tục xã hội hóa để phát triển rộng, mạnh hơn nữa.
2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025
Ban văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ
tiêu thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được nêu trong
báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
quan tâm chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 như sau:
2.1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các trường nghề, gắn đào tạo với
giải quyết lao động theo nhu cầu thị trường (cần mở rộng thị trường trong nước,
ngoài nước). Củng cố, nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thành
cơ sở giáo dục có uy tín, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được quy định,
đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực của tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là giáo
dục mầm non.
2.2. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:
Quan tâm đào tạo về chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý;
đến năm 2025, tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều có bác sĩ cơ hữu (hiện
nay 100 % trạm y tế có bác sĩ nhưng nhiều trạm y tế không có bác sĩ cơ hữu mà
chủ yếu là bác sĩ tăng cường từ trung tâm y tế huyện hoặc các trạm y tế lân cận
đến làm việc 02 ngày/tuần); tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết
bị y tế cho tuyến cơ sở để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đồng thời
giảm áp lực cho các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến trên. Nghiên cứu cơ chế,
chính sách nhằm thu hút đội ngũ y, bác sĩ (là người Bến Tre, là người địa
phương khác) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Đồng thời có cam kết chặt chẽ hơn đối với những trường hợp lợi dụng cơ chế
cử tuyển để được đưa đi đào tạo, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, y sĩ, bác sĩ,
dược sĩ ... sẵn sàng bồi thường chi phí đào tạo để xin làm việc ở những cơ sở y
tế khác có thu nhập cao hơn.
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2.3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:
Kịp thời cụ thể hóa thực hiện các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của
Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phát
triển các giá trị truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc (thờ cúng
tổ tiên,...). Phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, nhất là duy trì
và nâng chất các câu lạc bộ đàn ca tài tử. Quan tâm hơn nữa công tác xã hội hóa
thể dục, thể thao, nhất là kêu gọi đầu tư phát triển bóng đá nam của tỉnh, hướng
tới thi đấu giải chuyên nghiệp.
2.4. Lĩnh vực thông tin và truyền thông:
Ngoài việc tập trung triển khai Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cần tăng cường công tác quản lý
và phát triển các loại hình thông tin trên Internet; kiên quyết loại bỏ các sản
phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng xấu đến ổn định chính
trị, xã hội, thuần phong, mỹ tục.
Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về tình hình
thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021; tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp
giai đoạn 2021 - 2025 (lĩnh vực văn hóa - xã hội), xin báo cáo đến Hội đồng
nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định./.
Nơi nhận:
- ĐBHĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, LĐTBXH, VHTTDL,
GDĐT, Y tế, TTTT, Ban Tôn giáo;
- LĐVP HĐND tỉnh (1b);
- Phòng Tổng hợp (8b);
- Trang TTĐT.HĐND tỉnh (mục Tài liệu KH 19);
- Lưu: VT, Ph.
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