HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/KH-HĐND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số
23/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và
đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trƣờng và giám định tƣ
pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 03
tháng 8 năm 2016 sửa đổi Khoản 2 và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị
quyết số 23/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng
7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND
Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 về
Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh
Đồng Tháp; thực hiện Kế hoạch số 233/KH-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của
Thường trực HĐND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt
động giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Tháp; Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND Tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
23/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh quy định một số
chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế,
văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp; Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 sửa đổi Khoản 2 và bãi bỏ
Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số
120/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1
Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xem xét việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và
giám định tư pháp ở các địa phương, đơn vị.
- Đánh giá những kết đạt được; những hạn chế, vướng mắc kiến nghị đến cơ
quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và các giải pháp phù hợp để thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết (từ năm 2016 đến nay)
- Tình hình triển khai quán triệt Nghị quyết về chính sách khuyến khích xã
hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường thời gian qua.
- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và địa phương trong việc
triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh.
2. Kết quả thực hiện

a) Về kết quả thực hiện các chính sách
- Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện chính sách khuyến
khích phát triển xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề,
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp bao gồm:
+ Chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất;
+ Chính sách ưu đãi về tín dụng;
+ Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng;
+ Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất;
+ Các chính sách khác,…
- Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chính
sách nêu trên.
b) Về kết quả thu hút dự án xã hội hóa
- Tổng số các dự án đã được Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh phê duyệt kêu
gọi xã hội hóa theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh để triển khai thực hiện tại địa
phương.
- Số dự án xã hội hóa đã thu hút được trên địa bàn.
- Số dự án đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả; số dự án đang trong giai
đoạn triển khai (nêu cụ thể tên các dự án).
- Số dự án chậm triển khai, không tiếp tục thực hiện, không thu hút được;
nguyên nhân.
c) Nguồn lực thực hiện
- Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với công tác này; đánh giá hiệu
quả sử dụng các nguồn lực trong thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên
địa bàn.
- Về nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác được sử dụng để thực hiện
chính sách khuyến khích xã hội hóa (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung
ương và nguồn của ngân sách địa phương).
d) Vấn đề khác có liên quan
- Thống kê số dự án xã hội hóa trên địa bàn nhưng không tham gia hoặc
không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh.
- Đánh giá về quy trình, thủ tục, thời hạn xem xét, giải quyết, phê duyệt dự án
xã hội hóa.
- Đánh giá về tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa của tổ chức, cá nhân sau
khi được UBND Tỉnh phê duyệt.
- Đánh giá về công tác hỗ trợ của UBND Tỉnh và sở ngành trong việc giải
quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương và tổ chức, cá nhân khi thực
hiện đầu tư xã hội hóa trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố.
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3. Kiến nghị
- Về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND Tỉnh, các văn bản
của UBND Tỉnh và sở ngành cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh
Đồng Tháp, nhất là các điều kiện cần thiết như: các cơ chế, chính sách, quy trình,
thủ tục, các danh mục lĩnh vực đặc biệt và lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa.
- Những kiến nghị khác liên quan (nếu có).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐỊA
PHƢƠNG, ĐƠN VỊ ĐƢỢC GIÁM SÁT
1. Thời gian và địa điểm
- Ngày 21 tháng 4 năm 2020: Bắt đầu lúc 8 giờ, thăm và làm việc một số
đơn vị được thụ hưởng chính sách và làm việc với UBND thị xã Hồng Ngự (tại
UBND thị xã Hồng Ngự).
- Ngày 22 tháng 4 năm 2020: Bắt đầu lúc 8 giờ, thăm và làm việc một số
đơn vị được thụ hưởng chính sách và làm việc với UBND huyện Lấp Vò (tại
UBND huyện Lấp Vò).
- Ngày 23 tháng 4 năm 2020: Bắt đầu lúc 8 giờ, thăm và làm việc một số
đơn vị được thụ hưởng chính sách và làm việc với UBND thành phố Cao Lãnh (tại
UBND thành phố Cao Lãnh).
- Ngày 24 tháng 4 năm 2020: Bắt đầu lúc 8 giờ giám sát các Sở: Y tế, Giáo
dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Sở Y tế).
* Đối với Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành
phố còn lại không thực hiện giám sát trực tiếp, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ giám
sát qua văn bản báo cáo.
2. Phƣơng pháp làm việc
- Đoàn giám sát sẽ nghe đại diện địa phương, đơn vị được giám sát báo cáo
kết quả thực hiện theo nội dung của Kế hoạch này (thời gian của báo cáo từ năm
2016 đến nay).
- Thành viên Đoàn giám sát có ý kiến về những nội dung liên quan mà Đoàn
quan tâm.
- Ý kiến giải trình của địa phương, đơn vị qua ý kiến của Đoàn giám sát.
- Ý kiến của Trưởng đoàn giám sát.
3. Thành phần làm việc với Đoàn giám sát
Do cơ quan được giám sát quyết định và mời.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
Quyết định kèm theo Kế hoạch này.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội
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Để đợt giám sát đạt hiệu quả, đề nghị thành viên Ban Văn hóa - Xã hội sắp
xếp tham dự đầy đủ các buổi giám sát theo kế hoạch.
2. Địa phƣơng, đơn vị đƣợc giám sát
- Đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo theo Mục II gửi về Văn phòng
HĐND Tỉnh số 06, Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp trước ngày 14 tháng 4 năm 2020 (qua mail: duytan86@gmail.com, SĐT liên
lạc: 0985.093.741).
- Đề nghị các đơn vị được giám sát trực tiếp bố trí địa điểm làm việc để
Đoàn giám sát làm việc theo Kế hoạch.
3. Văn phòng HĐND
- Chủ động liên hệ với thành viên Đoàn giám sát theo quyết định của kế
hoạch và bố trí phương tiện phục vụ Đoàn.
- Liên hệ chặt chẽ với địa phương, đơn vị giám sát trao đổi, nắm thông tin có
liên quan đến công tác giám sát; đôn đốc, tập hợp các báo cáo, tài liệu có liên quan
kịp thời gửi thành viên Đoàn giám sát. Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả giám sát
sau khi kết thúc đợt giám sát.
Trên đây là Kế hoạch giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện
chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế,
văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh;
- Ban TT. UBMTTQ Việt Nam Tỉnh;
- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban: Kinh tế và Ngân sách,
Pháp chế HĐND Tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;
- Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND Tỉnh công tác tại thành
phố Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự, huyện Lấp Vò;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PT-TH Đồng Tháp dự và đưa tin;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, NC/TH. Tân.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƢỞNG BAN

Ký bởi: Hội đồng nhân dân
Cơ quan: Tỉnh Đồng Tháp
Ngày ký: 16-03-2020 15:59:35 +07:00

Nguyễn Hữu Đức
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