
 

   

 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022  

Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Văn hóa xã hội 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 14 

 Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, Ban VHXH 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến chương trình công 

tác trọng tâm năm 2023 trên các nội dung sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022 

1. Về hoạt động thẩm tra phục vụ các kỳ họp 

Năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện thẩm tra 02 báo cáo, 10 tờ 

trình, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp, cụ thể:  

- Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh  

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH thẩm tra 

đối với 04 Tờ trình1 của UBND tỉnh.   

- Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh  

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH thẩm tra 

gồm 01 báo cáo và 01 tờ trình của UBND tỉnh2. 

- Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 01 Tờ 

trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Đề án huy động nguồn lực thực hiện 

chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai 

đoạn 2022 - 2026. 

- Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH thẩm tra 

01 Báo cáo, 04 Tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo của Ban VHXH năm 

20223.  

                                           
1 Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức 

các kỳ thì, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  
quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030; quy định giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị.  
2 Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2022; 

tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 cho năm học 

2022 - 2023. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:        /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày        tháng 12 năm 2022 
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2. Về hoạt động khảo sát, giám sát  

a) Giám sát, khảo sát  phục vụ kỳ họp 

 - Thực hiện khảo sát bằng văn bản đối với tất cả các huyện, thành phố, thị 

xã và các đơn vị trong khối văn hóa - xã hội để thực hiện thẩm tra tình hình kinh 

tế - xã hội 6 tháng và năm 2022. 

- Khảo sát một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn các huyện Hướng 

Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong phục vụ thẩm tra Đề 

án về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. Làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thẩm tra 

các đề án trình kỳ họp thứ 7, 10, 12 và 14.  

- Khảo sát tại các sở ngành liên quan và UBND các huyện Vĩnh Linh, 

Hướng Hóa, Thành phố Đông Hà, Hải Lăng để thẩm tra Báo cáo của UBND 

tỉnh về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 và thẩm tra Dự thảo về mức thu học phí trên địa bàn tỉnh từ năm học 

2022-2023; Làm việc với Sở Nội vụ, Thành đoàn thành phố Đông Hà để phục 

vụ thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030; 

- Làm việc với UBMTTQVN tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Đề án 

huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026. 

- Làm việc với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở VHTTDL, Sở 

LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nội vụ để thẩm tra các nội dung trình kỳ 

họp thứ 14 của HĐND tỉnh. 

b) Giám sát, khảo sát chuyên đề 

- Tổ chức khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội và đón Tết nguyên đán năm 

2022 trên địa bàn một số huyện. 

- Giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 về  đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch 

trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ban VHXH HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với 

UBND và Phòng Giáo dục các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa, thị xã 

                                                                                                                                    
3 Báo cáo về tình hình KTXH, QPAN năm 2022 và kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2023; quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo 
hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng giai đoạn 2023 - 2025; 

phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 

chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030; bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 
20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; Báo cáo hoạt động Ban VHXH năm 2022, chương trình công tác năm 

2023; Báo cáo kết quả giám sát năm 2022 và dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của Ban VHXH. 
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Quảng Trị, thành phố Đông Hà; khảo sát trực tiếp các trường học, cấp học trên 

địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.  

- Khảo sát hoạt động một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh:  

Trường Cao đẳng kỹ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế.  

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH làm 

việc với các cơ quan, đơn vị để thẩm tra các nội dung trình các phiên họp của 

Thường trực HĐND tỉnh: 

- Làm việc với Sở Y tế để thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. Thẩm tra tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo sự 

phân công của Thường trực HĐND tỉnh.  

- Làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và khảo sát UBND các huyện, các 

đơn vị liên quan để thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về danh mục và địa bàn 

thực hiện ưu đãi xã hội hóa. 

- Làm việc với Trường Cao Đẳng Sư phạm thẩm định về phương án liên 

kết chủ trương thực hiện Đề án sử dụng tài sản công đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích liên doanh, liên kết (xã hội hóa giáo dục). 

- Tham gia các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án ODA, quản lý đất đai, đầu tư xây 

dựng cơ bản; các hội nghị liên quan về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các 

dự án thuộc ngành văn hóa, chương trình Đối thoại với cử tri trên Đài TH Quảng 

Trị, thực hiện hoạt động tri ân các gia đình chính sách nhân dịp 27/7, các hoạt 

động hội nghị, hội thảo của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh… 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Năm 2022, thực hiên các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm 2022 của 

Ban VHXH, lãnh đạo Ban đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng các 

chương trình, nội dung và ban hành các kế hoạch, thông báo giám sát, khảo sát, 

thẩm tra theo từng tháng, quý, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật 

định. 

- Ban đã chủ động và thực hiện phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh, nhất 

là tranh thủ thêm các ý kiến trên lĩnh vực để đảm bảo công tác thẩm tra các nội 

dung được chuyên sâu, toàn diện. Công tác phối hợp trong chuẩn bị các nội 

dung, tài liệu, bố trí thời gian, địa điểm làm việc của các cơ quan, đơn vị được 

giám sát, khảo sát khá chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc giám sát, 

khảo sát của Ban đạt kết quả cao. 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Bao-cao/bao-cao-tham-tra-cua-ban-vhxh-ve-viec-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bhyt-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-2340842/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Bao-cao/bao-cao-tham-tra-cua-ban-vhxh-ve-viec-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bhyt-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-2340842/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Bao-cao/bao-cao-tham-tra-cua-ban-vhxh-ve-viec-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bhyt-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-2340842/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Bao-cao/bao-cao-tham-tra-cua-ban-vhxh-ve-viec-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bhyt-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-2340842/
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- Chất lượng các báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp ngày càng được nâng 

lên, theo hướng chuyên sâu từng lĩnh vực, các kiến nghị, đề xuất của Ban được 

các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá cao, đề xuất các giải pháp giúp cho các 

ngành chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. 

 - Các thành viên Ban có tinh thần trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu 

tài liệu và các văn bản liên quan, bố trí thời gian tham gia và đóng góp nhiều ý 

kiến thiết thực tại các buổi làm việc. 

2. Hạn chế, khó khăn 

- Công tác chuẩn bị của một số dự thảo nghị quyết còn sơ sài, phải mất 

nhiều thời gian trao đổi, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh cho ý kiến. 

- Một số thành viên Ban kiêm nhiệm, bận rộn nhiều công việc chuyên môn 

nên việc bố trí thời gian tham gia một số hoạt động giám sát, khảo sát, làm việc 

với các đơn vị chưa đầy đủ.  

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, Ban VHXH xây dựng 

chương trình công tác năm 2023 như sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khảo sát, giám sát về nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội năm 2023 theo Luật định. 

2. Thực hiện thẩm tra các Tờ trình, đề án trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo 

sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3. Thực hiện chuyên đề giám sát về đầu tư xây dựng, sử dụng thiết chế văn 

hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và công tác bảo tồn, phát huy các di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. 

4. Đăng ký xây dựng đề tài cấp cơ sở về nâng cao chất lượng giám sát, ban 

hành chính sách trên lĩnh vực văn hóa xã hội (lựa chọn một lĩnh vực cụ thể). 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến chương trình 

công tác trọng tâm năm 2023 của Ban VHXH HĐND tỉnh.  

Kính báo cáo HĐND tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Như tp mời; 

- Lưu: VHXH, VT. 

 

      
 Hồ Thị Thu Hằng 

TM. BAN VHXH HĐND TỈNH 

TRƯỞNG BAN 
  

 
 
 
 

Hồ Thị Thu Hằng 


		2022-12-06T16:22:37+0700


		2022-12-06T16:26:05+0700


		2022-12-06T16:26:05+0700


		2022-12-06T16:26:05+0700




