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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Báo cáo công tác năm 2022: 

1. Công tác giám sát, khảo sát. 

- Thực hiện Thông báo số 01/TB-TTHĐND ngày 14 tháng 01 năm 2022 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum “Kết luận của Thường  trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyên đề giám sát, khảo sát của các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2022”. Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ động xây dựng chương 

trình 01/CTr-BVHXH ngày 14/01/2022 về giám sát, khảo sát năm 2022 của Ban 

Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết quả: 

+ Giám sát chuyên đề: Trong năm Ban chủ trì giám sát 3 chuyên đề theo 

kế hoạch (1) Việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Giám sát tình hình thực hiện chính sách cho 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Giám sát việc triển khai xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban đã chủ động xây 

dựng quyết định, kế hoạch giám sát và gửi đến các đơn vị được giám sát kịp 

thời. Quá trình giám sát đã thực hiện đúng quy trình và sự chỉ đạo của Thường 

trực HĐND tỉnh; công tác giám sát tiến hành thuận lợi; các đơn vị được giám sát 

phối hợp chặt chẽ và báo cáo đầy đủ theo yêu cầu. Một số Ủy viên của Ban tham 

gia cơ bản đầy đủ theo kế hoạch. Sau giám sát Ban thực hiện báo cáo HĐND 

tỉnh theo quy định1. 

+ Giám sát các quyết định của Uỷ ban nhân dân cùng cấp: Tại kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh về Đặt tên, điều chỉnh và đổi tên một số tuyến đường trên địa 

                                              
1 Báo cáo số 11/BC-BVHXH ngày 14/4/2022 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc 

công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo số 28/BC-

BVHXH ngày 29/6/2022 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính 

sách cho Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo số 36/BC-BVHXH ngày 28/9/2022 của Ban Văn 

hóa-Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 
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bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/8/2022, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Đặt, điều chỉnh 

và đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. Qua đối chiếu với các văn bản pháp luật liên quan2, Ban nhận 

thấy thẩm quyền đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thuộc thẩm 

quyền của HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định trên chưa 

đúng với quy định của pháp luật về thẩm quyền. Do đó Ban đã đề nghị UBND 

tỉnh kiểm tra, rà soát lại các quyết định đã ban hành liên quan đến việc đặt, đổi 

tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng các quy định hiện 

nay về thẩm quyền ban hành để có hình thức xử lý phù hợp; báo cáo kết quả về 

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2022 để báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo quy định. Thực hiện ý kiến Ban Văn hoá - Xã hội, UBND 

tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo3 và báo cáo kết quả xử lý về Ban trước 30/11/2022. 

- Công tác phối hợp và tham gia giám sát tham gia Đoàn giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh gồm: (1) Chuyên đề “Tình hình 

triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám 

chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách 

Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; (2) Chuyên 

đề "Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu 

dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã 

hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; (3) Chuyên đề “Tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng 

rừng; chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh 

năm 2022”; (4) Chuyên đề “Hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động 

khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; (5) 

Chuyên đề "Tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo 

Luật Hợp tác xã năm 2012”. 

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp: 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri: Các thành viên đã thực hiện đầy đủ 

nhiệm vụ tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4 

HĐND tỉnh Khóa XII, thông báo đến cử tri nơi ứng cử chương trình, thời gian 

và nội dung các kỳ họp trong năm; thông báo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị 

                                              
(2) Điểm e, Khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015  quy định nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, 

tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật” 

- Điều 16 của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ “Về việc ban hành Quy 

chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng” quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh:“Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, 

công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng”. 

- Điểm b khoản 4 của Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 21/4/2022 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất các Nghị định “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đặt số hiệu đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh; đặt tên hoặc số hiệu đường thuộc hệ 

thống đường huyện; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đặt tên đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh trên cơ 

sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp”. 
3 Văn bản số 3318/UBND-KGVX ngày 5/10/2022; Văn bản số 3473/UBND-KGVH ngày 14/10/2022 



3 

 

cử tri của UBND tỉnh và tiếp tục ghi nhận những ý kiến phản hồi về việc giải 

quyết ý kiến cử tri đối với những vụ việc đã và đang triển khai, quan tâm ghi 

nhận các ý kiến cử tri liên quan đến các dự án, công trình phát triển kinh tế-xã 

hội trên địa bàn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, gửi đến Thường trực 

HĐND để đề nghị UBND giải quyết; thông tin, giải thích các nghị quyết đã 

được HĐND thông qua để cử tri biết và phối hợp thực hiện, phối hợp giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết của các cơ quan liên quan; tổ chức khảo sát 

ý kiến, kiến nghị cử tri sau tiếp xúc cử tri để tổng hợp đúng thực tế. 

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2022 của Tổ 

đại biểu tại nơi ứng cử, các thành viên Ban tham gia giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri trên địa bàn kết hợp đồng thời với thời gian tiếp xúc cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. 

- Công tác thẩm tra: Ban chủ trì tham mưu thẩm tra các nội dung UBND 

tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 3 (02 nội dung)4, Kỳ họp thứ 4 (03 nội dung)5  và giữa 

hai kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp 

với các Ban HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung liên quan đến lĩnh vực Ban 

phụ trách: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương 

hướng, nhiệm vụ  năm 2023; các Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết có liên 

quan đến mức thu học phí, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn... 

3. Công tác khác: 

 - Lãnh đạo Ban dự họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ và tham gia ý 

kiến vào các nội dung trình giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực 

HĐND; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công buổi đối thoại 

giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng trẻ em tỉnh Kon Tum; tham mưu nội 

chuyên đề giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, 2023. 

- Thành viên Ban tham gia giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri của UBND tỉnh, các ngành chức năng tại địa bàn ứng cử. 

- Tham dự các phiên họp của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đến 

các nội dung trình kỳ họp thuộc khối văn hóa- xã hội và các nội dung dự thảo 

các văn bản triển khai (Kế hoạch, Chỉ thị, Đề án) của các ngành xin ý kiến; tham 

gia diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. 

4. Đánh giá chung:  

Trong năm, Ban đã chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai 

thực hiện theo kế hoạch kịp thời, đúng tiến độ và chất lượng và hoàn thành 

                                              
4 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, 

bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
5 Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022”; Báo 

cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 
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chương trình đề ra; bám sát chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó tập 

trung chủ yếu cho hoạt động giám sát, khảo sát; phối hợp thường xuyên với các 

Ban của HĐND tỉnh trong hoạt động thẩm tra. Bên cạnh đó, một số uỷ viên 

kiêm nhiệm của Ban chưa dành nhiều thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động 

của Ban, nhất là công tác giám sát và tham gia ý kiến đề xuất chương trình hoạt 

động của Ban. 

II. Chương trình công tác năm 2023. 

1. Chương trình giám sát, khảo sát. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ban dự kiến các chuyên đề giám sát, 

khảo sát trong năm 2023 như sau: 

(1) Chuyên đề 1: Giám sát việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 (2) Chuyên đề 2: Giám sát thi hành Luật Trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum.  

(3) Chuyên đề 3: Khảo sát tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ 

em tại Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Hội đồng trẻ em với Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021, 2022 

(4) Chuyên đề 4: Giám sát công tác bảo tồn, phát huy di sản không gian 

văn hóa cồng chiêng; lễ hội truyền thống; dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân 

tộc thiểu số tỉnh Kon Tum 

(5) Chuyên đề 5: Khảo sát kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(6) Chủ trì tham mưu HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: "Công tác đào tạo 

nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum" 

Ngoài các nội dung giám sát như trên, có thể bổ sung chuyên đề giám sát, 

khảo sát theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đề xuất 

của các Ủy viên của Ban khi xét thấy cần thiết và xin ý kiến chỉ đạo Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của 

HĐND tỉnh và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2023, cụ 

thể Nghị quyết giám sát chuyên đề “tình hình triển khai thực hiện chính sách 

pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc 

thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng 

bảo hiểm y tế" và chuyên đề "tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 

67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua 

Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân 

hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 
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- Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội 

đồng nhân dân các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực Ban phụ trách 

2. Công tác thẩm tra: Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 

thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp định 

kỳ và chuyên đề năm 2023 HĐND khóa XII, đồng thời thực hiện thẩm tra các 

nội dung xin ý kiến giữa 2 kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND . 

 3. Công tác khác: 

- Tham dự các kỳ họp định kỳ và chuyên đề HĐND tỉnh khoá XII; thực 

hiện tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định; Tham gia ý kiến của 

Ban đối với các văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh 

giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Tổ chức các cuộc khảo sát chuyên đề, khảo sát phục vụ công tác thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp và giữa 

hai kỳ họp của HĐND tỉnh (khi xét thấy cần thiết).  

- Đề xuất nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nội dung giải trình 

tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế hoạt động của 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Tham dự các hội nghị do các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức hoặc tham gia 

các hoạt động khác theo tình hình thực tế phát sinh. 

 Trên đây là báo cáo công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 

2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, 

kỳ họp thứ 4, Nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các ủy viên Ban VHXH; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, VH-XH. 

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hồng 
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