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BÁO CÁO 

Hoạt động năm 2017 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2018  

của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố  
 

 

Thực hiện Chương trình Giám sát năm 2017 và xuất phát từ yêu cầu của 

hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo, năm 2017, 

Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức các hoạt động 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo và thực hiện nhiệm vụ theo thẩm 

quyền, cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

1. Công tác giám sát, khảo sát 

- Căn cứ Chương trình giám sát năm 2017 và phân công của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố, Ban văn hóa - xã hội của đã kịp thời xây dựng kế 

hoạch giám sát cụ thể theo từng nội dung để triển khai thực hiện có kết quả cao 

nhất.  

- Ban văn hóa - xã hội cơ bản hoàn thành chương trình giám sát năm 2017 

của Ban đã đề ra, tổ chức thực 08 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với 66 lượt 

đơn vị, bao gồm các nội dung: Việc thực hiện quy hoạch tuyên truyền cổ động 

trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2010 - 2015 định hướng đến năm 2020; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành 

phố quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; việc triển khai thực hiện Luật Thể dục thể thao trên địa bàn 

thành phố; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016; thực hiện phát triển du lịch gắn với 

phát triển kinh tế thành phố; khảo sát công tác quản lý và sử dụng các nhà đa 

năng trong các trường học trên địa bàn thành phố; về công tác quản lý nhà nước 

về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

- Sau giám sát, Ban gửi các kiến nghị đến Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố để Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến đến Ủy ban 
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nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện các kiến nghị 

sau giám sát, khảo sát. Tỷ lệ các sở, ngành và địa phương đã thực hiện các kiến 

nghị đạt 90% trong tổng số kiến nghị của Ban. 

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, tiếp xúc 

cử tri, tiếp công dân nơi ứng cử 

- Để chuẩn bị cho các kỳ họp trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

thành phố, lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội tham dự đầy đủ các cuộc họp: Hội 

nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số sở, ban, ngành, địa phương có 

liên quan để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp, nhất là nghiên cứu sâu 

các nội dung có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo.  

- Trên cơ sở các nội dung được thống nhất tại Hội nghị liên tịch, lãnh đạo 

Ban định hướng nội dung trọng tâm cần thẩm tra và trình Hội đồng nhân dân 

thành phố. Ban chú trọng khâu chuẩn bị thẩm tra, cụ thể như thường xuyên theo 

dõi việc triển khai tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố 

đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo của các cơ quan, đơn vị; qua 

các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri,… nhằm nắm chắc nội dung thẩm tra và đảm 

bảo báo cáo thẩm tra của Ban có chất lượng, mang tính phản biện cao. 

- Tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 5, 6 và 7 

Hội đồng nhân dân thành phố theo sự phân công của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố.  

- Thành viên Ban thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ 

họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố và tiếp công dân nơi ứng cử 

theo quy định. 

3. Một số công tác khác 

Ngoài hoạt động chuyên môn và giải quyết công việc thường xuyên, Ban 

văn hóa - xã hội còn tham gia các hội nghị, hội thảo, giám sát, khảo sát,…liên 

quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo, cụ thể: 

- Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng - Quốc hội khóa XIV, Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố 

Cần Thơ theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 
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tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long lần thứ 26; các cuộc hội thảo, hội nghị do các Bộ, ngành 

trung ương và các sở, ngành địa phương tổ chức trong và ngoài thành phố. 

- Thực hiện xã hội hóa hơn 20.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn các quận, huyện. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2017, Ban văn hóa - xã hội xây 

dựng chương trình hoạt động năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau: 

1. Công tác giám sát, khảo sát 

(1) Giám sát việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa văn hóa cơ 

sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

(2) Giám sát công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở giáo dục công lập 

đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

(3) Giám sát công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và chất 

lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

(4) Giám sát kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực 

văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo đã ban hành còn hiệu lực thi hành. 

Ngoài những nội dung nêu trên, khi có kiến nghị bức xúc của cử tri, các vấn 

đề mang tính cấp bách của thành phố hoặc theo sự phân công của Thường trực 

Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban văn hóa - xã 

hội sẽ tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tham gia kế hoạch, 

chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban 

của Hội đồng nhân dân thành phố theo luật định và các chương trình giám sát 

chuyên đề của các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. 

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp  

- Tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 

nhân thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành 

hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, thẩm tra các báo cáo, đề 

án, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân 

tộc, tôn giáo trình tại các kỳ họp trong năm 2018 Hội đồng nhân dân thành phố. 
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- Theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, 

việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội kịp thời kiến 

nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.  

- Thành viên Ban tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ trong năm 2018 

của Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri về 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.  

- Nghiên cứu lựa chọn những vấn đề bức xúc liên quan đến lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo phục vụ trong việc xây dựng nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố. 

- Ngoài công tác chuyên môn, hoạt động thường xuyên, Ban tích cực tham 

gia đầy đủ các hoạt động khác có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân 

tộc, tôn giáo theo quy định và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2018 của Ban văn hóa - xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố./. 

 

 

 TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố;   

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ban VHXH của HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố (C1,2,D1,2); 

- Lưu: VT,TH,TG,65. 

TRƢỞNG BAN 
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