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BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2021
và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh
( Trình tại kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khoá XVII)
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; trên cơ sở nghiên cứu
báo cáo của UBND tỉnh, làm việc với các sở, ngành liên quan và qua giám sát,
khảo sát thực tế, Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo
của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hoá – xã hội và
thống nhất nhận định: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết
sức phức tạp, khó lường; song với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ
của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân và
cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát được
dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội chăm
lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp
của dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế cần có giải pháp khắc phục, cụ thể như sau:
1. Kết quả đạt được
1.1. Về thực hiện chỉ tiêu
Các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như:
Giải quyết việc làm mới cho 36.000 lao động (vượt so với kế hoạch là 35.500 lao
động), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%; tỷ lệ hộ nghèo còn lại đạt 1,0%; số
giường bệnh/10.000 dân đạt 31,8; số bác sỹ/10.000 dân đạt 9,5; tỷ lệ trẻ em dưới 5
tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 10%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt
91%; tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 90%.
1.2. Về hoạt động
UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục – đào tạo có sự linh hoạt thực hiện kết
hợp giữa dạy học trực tiếp, trực tuyến và các hình thức khác với phương châm “dừng
đến trường, không dừng học”. Chất lượng giáo dục đại trà năm học 2020-2021 tiếp
tục được giữ vững; kết quả giáo dục mũi nhọn đạt được thành tích cao.
Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung, quyết liệt lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên tình
hình bệnh được kiểm soát tốt. Việc tiêm vắcxin Covid-19 được tập trung, ưu tiên
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tích cực thực hiện, hiện nay tỉnh bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi
để học sinh sớm được trở lại trường học trực tiếp 1. Công tác chăm sóc sức khỏe
nhân dân tiếp tục được chú trọng. Công tác khám chữa bệnh đã có nhiều dịch vụ kỹ
thuật cao được chuyển giao từ tuyến trên về tuyến dưới, tạo điều kiện cho người
dân được thụ hưởng dịch vụ chất lượng tại địa phương.
Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được kết quả tích cực, đã vận động được
99,67% cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử. Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức
các hoạt động thích ứng với nhiệm vụ phòng, chống dịch, định hướng văn nghệ sĩ
tích cực sáng tác nhằm cổ động, tuyên truyền cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham dự
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX vào năm 2022.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và nhân dân được đẩy mạnh. Các hệ thống thông tin trọng điểm của
tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các
cơ quan nhà nước. Các đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông
minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”;
“Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”
được tích cực triển khai thực hiện.
Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được triển khai đúng quy định góp
phần ổn định đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định tình
hình chính trị. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm y tế được triển khai với nhiều giải pháp, đến nay đã có
41,65% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, số người tham
gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 4,75% so với năm 2020.
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện
tương đối tốt, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an
toàn xã hội từ cơ sở. Tuy nhiên, còn có tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây
dựng cơ sở thờ tự không phép ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm
(25 cơ sở). Một số tôn giáo chưa được công nhận hoạt động trên địa bàn tỉnh (06
tôn giáo) cần phải được các cấp, các ngành và người dân quan tâm giám sát để kịp
thời xử lý những tình huống phức tạp phát sinh.
2. Một số khó khăn, hạn chế
Phương thức giáo dục trực tuyến đã được triển khai thay thế cho phương
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Tính đến ngày 29/11/2021, số người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm đạt 78,04%, người từ 50
tuổi trở lên được tiêm đạt tỷ lệ 70,8%, người từ 12-17 tuổi được tiêm đạt tỷ lệ 27,24%.
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pháp truyền thống và trở thành giải pháp tình thế. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật và việc tiếp cận công nghệ thông tin của giáo viên, phụ huynh, học sinh chưa
đồng bộ và còn thiếu (theo số liệu khảo sát của ngành Giáo dục – Đào tạo, toàn
tỉnh có khoảng 4.000 cháu bậc học phổ thông thiếu thiết bị học trực tuyến hoặc có
nhưng không ổn định); việc triển khai, thực hiện trực tuyến còn chưa bảo đảm
tương tác tích cực giữa giáo viên và học sinh, nhất là bậc tiểu học. Cơ sở giáo dục
ngoài công lập khó khăn do ngừng hoạt động. Việc nghỉ học trực tiếp do dịch
COVID-19, thực hiện giãn cách trong thời gian dài ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của
trẻ nhỏ.
Nhân lực ngành y tế còn nhiều bất cập, trong khi nhiệm vụ rất nặng nề,
ngoài việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn tham mưu và
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều cơ sở y
tế công lập bị ảnh hưởng đến nguồn thu, nhất là những đơn vị thực hiện tự chủ chi
thường xuyên.
Cơ sở vật chất của nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện xuống cấp
trầm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Tình trạng
thiếu phòng học ở các cấp học phổ thông và mầm non ảnh hưởng đến chất lượng
giáo dục.
Tình trạng bác sĩ ở các bệnh viện công lập chuyển sang cơ sở y tế ngoài
công lập dẫn đến thiếu bác sĩ vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Vấn đề về chuẩn
giáo viên và nguồn giáo viên không đủ điều kiện thi, xét tuyển ở các cấp học phổ
thông và mầm non đặt ra yêu cầu cần có giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, thể dục thể thao... phải hủy, hoãn
hoặc hoạt động trong những giai đoạn được phép nhưng số lượng người tham gia
giảm; đời sống tinh thần, tâm lý của người dân bị tác động... thể thao thành tích
cao không được tham gia một số giải thi đấu quốc gia, nghỉ tập luyện nên phần nào
ảnh hưởng chất lượng chuyên môn. Ngành du lịch bị ảnh hưởng do dừng hoạt
động. Cần có giải pháp linh hoạt để thích ứng vừa chống dịch, vừa tổ chức các hoạt
động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp thời gian tới.
3. Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp
Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu của UBND tỉnh trong báo cáo nhằm thực hiện được mục tiêu
và các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội năm 2022. Bên cạnh đó, Ban văn hóa –
xã hội đề nghị UBND tỉnh tập trung một số vấn đề sau:
- Chỉ đạo linh hoạt các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội thích ứng trong
tình hình mới vừa chống dịch, vừa phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo ổn định
đời sống nhân dân. Tích cực huy động nguồn vacxin phòng COVID-19, rà soát
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các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng và có kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đủ
điều kiện, đẩy mạnh tiêm cho đối tượng học sinh độ tuổi 12-17 tuổi.
- Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất của các cơ sở y tế công lập, cơ sở vật chất
của các trường học, từ đó có thứ tự ưu tiên đầu tư cho các công trình xuống cấp
trầm trọng hoặc các phòng học còn thiếu. Rà soát các trang thiết bị y tế, giáo dục
để có phương án trang bị đủ, từng bước nâng cao, hiện đại hóa, nhất là các trang
thiết bị y tế để đáp ứng yêu cầu trong phòng, chống dịch COVID-19 nếu diễn
biến phức tạp.
- Quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong
việc lập quy hoạch sử dụng đất dành cho các công trình văn hóa - xã hội như giáo
dục, y tế, thể dục thể thao... nhất là các trường trung học phổ thông và cơ sở y tế,
nhằm tạo điều kiện cho việc thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực
giáo dục, y tế, thể thao, du lịch.
- Sớm có giải pháp giải quyết bất cập về chuẩn giáo viên, thiếu giáo viên
các cấp học, “giữ chân” bác sĩ, thu hút bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập.
- Quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ngày
01/7/2021; giải quyết dứt điểm tồn đọng về hỗ trợ nhà ở cho người có công theo
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm một số đối
tượng hiện nay đang vướng mắc khi thực hiện chế độ, hỗ trợ như nhân viên y tế
thôn, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng
hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ
cấp hàng tháng theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Cơ cấu lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu
quả, đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp,
nhất là doanh nghiệp công nghệ cao để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội
năm 2021 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban
văn hóa - xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.
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