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QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-ĐĐBQH 

 

Kon Tum, ngày       tháng     năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV  

và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp 

(tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh) 

       

Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV diễn ra trong thời gian 19 ngày (từ ngày 

23/5 đến ngày 16/6/2022) tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, 

Quốc hội đã thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; tiến hành 

chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.  

 

PHẦN THỨ NHẤT 

Kết quả chủ yếu của kỳ họp 

I. Về công tác lập pháp 

1. Quốc hội đã thống nhất thông qua 05 Luật và 2 Nghị quyết, gồm: 

1.1. Luật Cảnh sát cơ động: Luật gồm 5 chương và 33 điều quy định về vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; 

điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách; quản lý nhà nước và trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Cảnh sát cơ động. 

1.2. Luật Điện ảnh (sửa đổi): Luật gồm 8 chương, 50 điều, bổ sung và 

hoàn thiện nhiều nội dung lớn1. 

1.3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi): Luật gồm 07 chương và 157 

điều (giảm 01 chương so với Luật hiện hành), theo đó, Luật đã hoàn thiện 07 

nhóm chính sách2. 

                                                 
1 (i) Quy định rõ hơn cơ chế, chính sách, trách nhiệm của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, huy 

động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; (ii) Đổi mới công tác thẩm định, cấp giấy 

phép trong hoạt động điện ảnh theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở điện ảnh; (iii) Quy 

định rõ hơn về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; (iv) Quy định về phổ biến phim trên không gian 

mạng với nhiều biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế chung của thế 

giới, khuyến khích phổ biến phim Việt Nam trên truyền hình, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với phổ biến 

phim trong rạp chiếu phim, quy định về chiếu phim lưu động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; (v) 

Quy định cụ thể hình thức phân loại, hiển thị phân loại phim phù hợp với văn hóa, con người Việt Nam và thông 

lệ quốc tế; (vi) Mở rộng chủ thể tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và 

tuần phim tại Việt Nam; (vii) Quy định lưu chiểu, lưu trữ phim theo hướng tạo thuận lợi cho công tác quản lý 

nhà nước, bảo đảm quyền sở hữu của chủ sở hữu phim; (viii) Bổ sung quy định về tổ chức nghề nghiệp về điện 

ảnh để phát huy vai trò của tổ chức này trong phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh. 
2 (i) Mô hình tổ chức, điều kiện thành lập, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 

nhánh nước ngoài tại Việt Nam; (ii) Mô hình quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 

tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; (iii) Hợp đồng bảo hiểm; (iv) Sử dụng, ứng dụng công nghệ 

thông tin; (v) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; (vi) Bảo 
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1.4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Luật gồm 8 chương, 96 điều 

(giảm 7 điều so với Luật hiện hành) được thể hiện ở 8 nhóm với những điểm 

mới chủ yếu3. 

1.5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Luật sửa 

đổi, bổ sung 102 điều và bãi bỏ quy định tại 6 điều của Luật hiện hành4.  

1.6. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát 

triển tỉnh Khánh Hòa: Nghị quyết gồm 10 điều quy định thí điểm một số cơ 

chế, chính sách đặc thù trong việc quản lý tài chính, ngân sách; quản lý quy 

hoạch, đất đai; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra 

khỏi dự án đầu tư công; thu hút nhà đầu tư chiến lược phục vụ nhiệm vụ phát 

triển Khu kinh tế Vân Phong; phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa. 

1.7. Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng 

nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam: Nghị quyết gồm 3 Điều 

quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy 

nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an5. 

2. Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất đối với 6 dự án luật: Luật Dầu khí (sửa 

đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần 

số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Các dự án luật này sẽ 

tiếp tục được trình Quốc hội, xem xét, quyết định trong các kỳ họp tới. 

3. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2022; trong đó, điều chỉnh Chương trình năm 2022 để bổ sung 06 dự án 

                                                                                                                                                         
đảm an toàn, đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng ngừa gian lận bảo hiểm; (vii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước. 
3 (i) Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; (ii) Thể hiện rõ nguyên tắc 

thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và 

thành tích đạt được; (iii) Đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức 

trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến); 

(iv) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực 

lượng vũ trang, dân quân, tự vệ…; quan tâm đến công tác khen thưởng ở cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng 

biên giới, hải đảo; (v) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và 

kinh tế tư nhân; (vi) Mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt 

Nam trong điều kiện chủ động hội nhập; (vii) Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang”; (viii) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý công tác thi đua, khen thưởng. 
4 Một trong những chính sách quan trọng trong Luật là cơ chế giao quyền đăng ký một cách tự động và không 

bồi hoàn cho tổ chức chủ trì đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định cơ chế phân chia hợp lý lợi ích 

giữa Nhà nước, tổ chức chủ trì và tác giả trong nghiên cứu khoa học. Bổ sung quy định việc kiểm soát chặt chẽ 

việc sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, theo đó: quyền đối 

với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, 

cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. 
5 Trại giam hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm 

nhân ngoài trại giam theo kế hoạch do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an phê duyệt. Số 

lượng trại giam được thí điểm không quá một phần ba tổng số trại giam thuộc Bộ Công an và thời gian thực hiện 

thí điểm là 05 năm kể từ ngày 01/9/2022. 
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luật; lùi thời gian trình 01 dự án luật; đổi tên 01 dự án luật; Chương trình năm 

2023 gồm 14 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết.  

II. Về hoạt động giám sát. 

1. Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ, đánh 

giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách 

nhà nước năm 2021; tình hình triển khai và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, 

ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.  

Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và 

những kết quả đạt được về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, 

cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, 

phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, 

dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức và đã quyết nghị nhiều định hướng, 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết 

liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian 

tới. 

2. Đã bố trí thời gian 2,5 ngày để tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ trưởng 

và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực: nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải. Các vấn đề được 

Quốc hội lựa chọn là “trúng và đúng”, vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt, 

vừa mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có những vấn đề đã kéo dài nhiều 

năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, đáp ứng được yêu cầu, mong 

mỏi của cử tri, Nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội. 

Tại phiên Chất vấn, các vị Phó Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, 

Trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình nghiêm túc, 

giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Cuối phiên 

chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã thay mặt 

Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ 

và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Sau phiên chất vấn Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 3, trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ 

trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc 

phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh 

vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và 

cử tri cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu 

tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023. 

3. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc 

hội đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-

2030; trong đó cho phép điều chỉnh một số quy định của pháp luật hiện hành để 
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tháo gỡ các tồn tại, bất cập trước mắt, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng của công 

tác lập quy hoạch.  

4. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc 

hội năm 2023, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và “Việc 

triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.  

5. Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến đối với Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Báo cáo 

kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khóa XV; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021. 

Sau khi xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021, Quốc hội cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện của 

công tác này và đề nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm những tồn tại về tình 

trạng nợ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Xử lý nghiêm các 

hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài 

sản công, lao động, thời gian lao động. Kiên quyết thu hồi đất đã giao mà chưa 

sử dụng theo quy định hoặc do hành vi vi phạm pháp luật mà có. Siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vơi cán 

bộ, công chức thực thi công vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người 

dân của cơ quan hành chính nhà nước.  

III. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng. 

1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 (trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 

2.279.735.577 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 

2.352.929.840 triệu đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 216.405.589 triệu đồng, 

bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP)).  

2. Quốc hội đã xem xét, thông qua các nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự 

án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đường Vành đai 4 - Vùng 

Thủ đô Hà Nội; các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc: Biên Hòa -Vũng Tàu 

(giai đoạn 1), Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Châu Đốc - Cần Thơ - 

Sóc Trăng (giai đoạn 1). Đây là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, 

có tác động, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa 

phương.  

3. Quốc hội đã tiến hành xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và 

phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh 

Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á. 
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4. Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đã quyết nghị: (1) Kéo dài 

thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về 

thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (2) Điều chỉnh một số nội dung 

và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng dự 

án đường Hồ Chí Minh; (3) Chủ trương chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh 

Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước đối với một số dự án giao thông 

trọng điểm trước khi Luật Quản lý nợ công năm 2017 có hiệu lực. 

PHẦN THỨ HAI 

 Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  

Tại kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum có 

06/06 đại biểu tham dự. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, 

các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến 

có chất lượng tại các buổi thảo luận. Cụ thể:  

Đoàn ĐBQH tỉnh, đã có 8 lượt phát biểu và 02 lượt chất vấn tại Hội 

trường; 12 lượt phát biểu thảo luận tại tổ và đã gửi 6 văn bản tham gia ý 

kiến đến Tổng Thư ký Quốc hội. Ngoài việc tham gia có chất lượng để xây 

dựng, hoàn thiện các dự án luật; các ý kiến, kiến nghị của các Đại biểu 

Quốc hội trong Đoàn đã kịp thời chuyển tải ý kiến, kiến nghị, tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội, Chính phủ.  

Trong đó, đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ (1) Sớm xem xét, tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc, bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật, 

nhằm tạo thuận lợi nhất cho cho việc triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hộ, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong cả nước và 

vùng Tây Nguyên; (2) Sớm chỉ đạo, bố trí nguồn vốn để triển khai, thực 

hiện kịp thời, hiệu quả 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Chương trình 

phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương 

trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng 

nông thôn mới); (3) Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng 

đường Hồ Chí Minh và tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến Quốc lộ 24; (4) Có 

chính sách phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác tốt 

nhất, tiềm năng lợi thế hiện có, như: khai thác nguồn năng lượng tái tạo để 

phát triển các dự án lớn về điện gió, điện mặt trời; (5) Sớm thực hiện hoàn 

thành việc "Đánh giá, rà soát những khó khăn, vướng mắc và bất cập 

trong thời gian thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg để có giải pháp hỗ trợ 

phù hợp cho các đối tượng sinh sống tại khu vực II, III nay chuyển lên khu 

vực I" theo nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ hai- Quốc hội khóa XV; (6) 

Có biện pháp phù hợp, quyết liệt để kiểm soát sự biến động phức tạp, tăng 

cao của mặt hàng vật tư nông nghiệp và hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và phục vụ tốt 

cho phát triển xuất nông nghiệp trong thời gian tới…. 
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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành 1 lần thảo luận ở Đoàn về công 

tác nhân sự (về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị 

cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long). 

Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp các đại biểu 

Quốc hội trong Đoàn đã tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban 

của Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị mà mình là thành viên. 

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã  chuyển tới Quốc hội 5 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan (mà đoàn đã tổng hợp trong đợt tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp). 

PHẦN THỨ BA 

Việc xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Trước kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành 

tiếp xúc cử tri tại 10 xã, phường thuộc 10/10 huyện, thành phố. Tại các hội nghị 

tiếp xúc cử tri đã có 37 lượt phát biểu của cử tri với 88 nội dung ý kiến, kiến 

nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và với các cơ quan 

nhà nước ở địa phương (18 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan nhà 

nước ở Trung ương; 70 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các cơ 

quan nhà nước ở địa phương).  

Trong đó, có 73 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan 

chức năng ở Trung ương và địa phương giải quyết, trả lời (Lãnh đạo Đoàn 

ĐBQH tỉnh; lãnh đạo huyện, thành phố; Lãnh đạo xã, phường và đại diện lãnh 

đạo các ngành trong tỉnh đã trực tiếp giải thích, trả lời và thông tin cho cử tri 

được biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri). Còn lại 15 ý kiến, kiến nghị6 của cử tri 

chưa được giải quyết, trả lời (gồm 09 nội dung) thuộc thẩm quyền giải quyết, trả 

lời của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở địa phương, Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh đã xử lý như sau:  

Đối với 05 nội dung kiến nghị7 của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trả 

lời của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp gửi 

                                                 
6 Có 6 ý kiến của 6 xã cùng một nội dung về bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, hàng nông sản. 
7 (1) Trong năm 2021 và đầu năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá cả xăng dầu và các mặt 

hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… tăng cao trong khi giá thành các mặt hàng nông 

sản thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất nông nghiệp của người dân. Để tạo điều kiện cho người 

dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương 

tiếp tục có các biện pháp bình ổn giá xăng dầu và các mặt hàng vật tư nông nghiệp, đồng thời có chính sách phù 

hợp để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để người dân yên tâm phát triển sản xuất, tăng thu nhập 

về kinh tế. (2) Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra nhiều trận động đất 

liên tiếp (Tính từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực này đã ghi nhận gần 200 trận động đất, gấp hơn 5 lần số trận 

động đất ghi nhận được ở khu vực này suốt từ năm 1903 đến 2020). Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức 

năng sớm kiểm tra, kết luận rõ về nguyên nhân, mức độ nguy cơ ảnh hưởng của động đất để công bố cho chính 

quyền và người dân được biết, nhằm chủ động ứng phó và tránh tâm lý hoang mang, bất ổn trong nhân dân. (3) 

Đề nghị Chính phủ quan tâm phân bổ kịp thời nguồn vốn cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia: (1) Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030 tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 
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đến Quốc hội để chuyển đến các cơ quan nhà nước ở Trung ương xem xét, giải 

quyết, trả lời theo thẩm quyền (hiện nay đang chờ kết quả - Sau khi cơ quan 

chức năng ở Trung ương trả lời, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thông báo đến cử tri).  

Đối với 04 ý kiến, kiến nghị8 có liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm 

giải quyết hoặc thông tin, trả lời của các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Đoàn 

ĐBQH tỉnh đã tập hợp và chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết, 

hoặc thông tin, trả lời cử tri.  

Trên đây là báo cáo kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa 

XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, CTQH (Thanh-cv) 

TM. ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 

 

                                                                                                                                                         
ngày 28/7/2021 của Quốc hội, để địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. (4) Đề nghị Chính 

phủ, Bộ Nội vụ xem xét tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định  92/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ 

Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng: Bổ sung 01 biên chế công chức làm chức danh Văn 

phòng Đảng ủy cấp xã. (5) Để triển khai thực hiện tốt Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề nghị Bộ Công an sớm triển khai công 

tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí trang thiết bị 

phục vụ công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo kế hoạch, lộ trình và mục 

tiêu đề ra trong Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
8 (1) Sách dạy môn học tiếng anh không có phụ đề tiếng việt gây khó khăn cho các em học sinh, đặc biệt là 

học sinh đồng bào DTTS trong việc học ngoại ngữ. (2) Xem xét cho Dân tộc Hà Lăng hiện nay đang là một 

nhánh của Xơ Đăng được xác định là một dân tộc riêng. (3) Theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 

của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó xã 

Rờ Kơi, huyện Sa Thầy là xã biên giới. Đề nghị quan tâm xem xét cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm 

việc tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy được hưởng chế độ chính, sách đối với xã biên giới. (4) Đề nghị xem xét 

tiếp tục duy trì Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh đứng chân trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk 

Glei để các em học sinh của 4 xã đặc biệt khó khăn là xã Đăk Choong, xã Xốp, xã Mường Hoong và xã Ngọc 

Linh được thuận lợi trong việc đến trường. 
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