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BÁO CÁO 

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 4 - 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 4 - Quốc hội khóa XV diễn ra trong thời gian 21 ngày (từ ngày 
20/10 đến ngày 15/11/2022) tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, 

Quốc hội đã thông qua 06 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến đối với 08 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 6 Luật và 03 Nghị quyết, gồm: 

1.1. Luật Dầu khí (sửa đổi): Luật gồm 11 chương và 69 điều, trong đó tập 
trung bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí; 

hợp đồng dầu khí; hoạt động dầu khí; chính sách ưu đãi và chính sách khai thác; 
công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán đối với hoạt động dầu khí; chức năng, 

quyền hạn và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

1.2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Luật gồm 6 chương 

và 56 điều, tập trung vào 5 nhóm mới1.  

1.3. Luật Thanh tra (sửa đổi): Luật gồm 08 chương và 118 điều, quy định 
về mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra, chức năng của cơ quan thanh tra, 

hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. 

                                                 
1 (1) Với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa 

đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hành vi bạo lực gia đình, nhóm đối tượng được áp dụng tương tự. (2) 

Thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng thể hiện tại các 

quy định đã được sửa đổi, bổ sung về thông tin, truyền thông, giáo dục, tư vấn, hòa giải, tiếp nhận tin báo, tố 

giác… và bổ sung “Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” là địa chỉ tiếp nhận tin báo, 

tố giác về bạo lực gia đình. (3) Sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống 

bạo lực gia đình. (4) Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách 

nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu 

quả. (5) Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức 

có liên quan trong việc báo cáo Quốc hội việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và bổ sung một số 

trách nhiệm mới của các bộ, ngành có liên quan cũng như trách nhiệm của Công an xã trong phòng, chống bạo 

lực gia đình. 
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1.4. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Luật gồm có 06 chương, 91 điều 
quy định về phạm vi, nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở 

cơ sở, quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành 
vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

1.5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: 

Luật đã sửa đổi, bổ sung 30 điều, trong đó có 19 điều sửa đổi, bổ sung về nội 
dung, 09 điều sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ một số quy định tại 02 điều; 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đầu tư.  

1.6. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Luật gồm 04 chương và 66 

điều quy định các nội dung cơ bản về phòng, chống rửa tiền; đánh giá mức độ 
rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền2. 

1.7. Nội quy kỳ họp Quốc hội: Nội quy gồm 03 chương và 58 điều với 
những điểm mới3. 

1.8. Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô: Nghị quyết gồm 07 
điều quy định thí điểm đấu giá biển số xe ô tô4. 

1.9. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Nghị quyết gồm 8 điều quy 
định về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù trong việc quản lý tài chính, 

ngân sách; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; quản lý quy hoạch; ưu đãi cho 
chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. 

 2. Quốc hội cho ý kiến đối với 8 dự án luật: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
(sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa 

đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa 
đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. Các dự án luật này sẽ 

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

II. Về hoạt động giám sát. 

1. Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và 

cho rằng, mặc dù tình hình trong nước và thế giới bị ảnh hưởng do đại dịch 
COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột, giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng 

                                                 
2 nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; trách nhiệm xây dựng quy định nội 

bộ và báo cáo; cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền; thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, 

chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời; trách n hiệm của các cơ quan 

quản lý nhà nước trong phòng, chống rửa tiền  
3 Bổ sung các quy định về tổ chức kỳ họp bất thường; hình thức làm việc trực tuyến; quyền tranh luận của đại 

biểu Quốc hội. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc h ội. Quy định rõ trách nhiệm 

của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành phiên họp toàn thể, trách nhiệm của 

đại biểu Quốc hội khi tranh luận, thảo luận tại phiên họp; trách nhiệm trong việc đề xuất biểu quyết một số vấn 

đề trước khi thông qua toàn văn luật, nghị quyết; trách nhiệm giải trình làm rõ ý kiến thảo luận ở Tổ; hồ sơ, trình 

tự Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và giao Chính phủ chủ trì tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc 

hội; trình tự Quốc hội xem xét đề nghị của Chủ tịch nước về việc xem xét lại pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết kỳ họp Quốc hội và trách nhiệm chuẩn bị, giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo nghị quyết kỳ họp Quốc hội. 
4 Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá; đấu giá 

trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá; 

quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô. 
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dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao... nhưng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước đã chủ động tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác tư pháp và 
phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần giữ vững ổn 
định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.  

2. Quốc hội đã bố trí thời gian 2,5 ngày để tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ 

trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và 
truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và 

đúng”, là các vấn đề mang tính thời sự, được cử tri, Nhân dân cả nước và các vị 
đại biểu Quốc hội quan tâm. 

Tại phiên chất vấn, các vị Phó Thủ tướng, 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, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 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 4, 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 cử tri và 

Nhân dân cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và lấy phiếu tín 
nhiệm tại kỳ họp thứ 6. 

3. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị 
quyết “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí”, trong đó, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí; nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. 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 4, Quốc hội khóa XV; Báo cáo 
kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc 

hội khóa XV. 

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

1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023 (trong đó đã quyết định mục tiêu tổng quát5, 15 chỉ tiêu6, 10 nhóm 

                                                 
5 Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối 

lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, 

nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; quyết tâm thực 

hiện hiệu quả với nỗ lực cao nhất Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá 

chiến lược. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và 

thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
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nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu). 

 2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 (quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng; tổng số 
chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 
455.500 tỷ đồng (tương đương 4,42% GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà 

nước là 648.213 tỷ đồng7).  

Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên 

chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ 

hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công 
bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% 

chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức lương cơ sở. Từ ngày 
01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế 

dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị. 

3. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 

2023 (quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng; tổng số 
thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương 
là 1.294.067 tỷ đồng, trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân 

sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương).  

4. Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định miễn nhiệm Tổng Kiểm toán 

nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể do đã nhận nhiệm vụ khác ; 

bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, điều 

kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.  

                                                                                                                                                         
đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất 

là các dự án quan trọng, trọng  điểm quốc gia. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đời sống người có công 

với cách mạng, người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ 

máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác 

thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối 

ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần  giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát 

triển và củng cố, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
6 (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%. (2) GDP bình quân đầu người đạt khoảng 

4.400 đô la Mỹ (USD). (3) Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 - 25,8%. (4) Tốc độ tăng 

chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. (5) Tốc độ tăng năng su ất lao động xã hội bình quân khoảng 

5,0 – 6,0%. (6) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,2%. (7) Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt 68%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27,5%. (8) Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. 

(9) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%. (10) Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 

12 bác sĩ. (11) Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32 giường bệnh. (12) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 93,2% dân số. (13) Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%. (14) Tỷ lệ thu gom và xử lý ch ất thải rắn 

sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. (15) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xu ất đang hoạt 

động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%. 
7 Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; 

tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và  hỗ trợ thêm đối với 

người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp 

hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức 

lương cơ sở. Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và 

y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị… 
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5. Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đã quyết nghị: (1) Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Chính phủ nghiên 
cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí 

Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 
54/2017/QH14 trong thời gian sớm nhất; (2) Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 

năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử 
lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức 

phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên; (3) Bổ sung thông tin “nơi 
sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp cho người dân khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước… 

PHẦN THỨ HAI 

 Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  

Tại kỳ họp thứ tư - 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:  

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 11 lượt phát biểu ý kiến và 01 lượt chất 
vấn trực tiếp tại Hội trường; 22 lượt phát biểu thảo luận tại tổ; Đã gửi 02 văn 

bản tham gia ý kiến và 01 văn bản chất vấn (qua Tổng Thư ký Quốc hội) đến 
Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.  

Ngoài việc tham gia có chất lượng để góp phần xây dựng, hoàn thiện các 
dự án luật, nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại kỳ 

họp, đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển tải các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện 
vọng của cử tri tỉnh nhà và cử tri vùng Tây Nguyên đến Quốc hội, Chính phủ, 

như: (1) Đề nghị khẩn trương chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế dẫn đến 
giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện một số chính sách thuộc chương 

trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 
còn chậm; (2) Quan tâm nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp trong phê duyệt danh 

mục dự án hằng năm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia cho Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối Tây Nguyên 
với các vùng Đông Nam Bộ, với các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung, các 

trung tâm kinh tế lớn trong cả nước và với khu vực tam giác phát triển Việt Nam 
- Lào - Campuchia; trong đó, sớm đầu tư hoàn thiện tuyến đường Quốc lộ 24 từ 

Kon Tum đi Quảng Ngãi (4) Giao cho các tỉnh Tây Nguyên chủ động thực hiện 
điều tra, kiểm kê rừng, phân bố chỉ tiêu rừng và đất lâm nghiệp làm cơ sở triển 

khai các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Xem xét có 
cơ chế đặc thù riêng, quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án trồng rừng 

và chăm sóc, bảo vệ rừng; (6) Sớm xem xét, ban hành quy định về việc tiếp tục 
hỗ trợ kinh phí cho các công ty lâm nghiệp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ diện 

tích rừng tự nhiên, phải đóng cửa rừng; (7) Cho đội ngũ viên chức, người lao 
động chuyên trách bảo vệ rừng được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề như 

đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm và phụ cấp theo quy định về danh 
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mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có quy định, hướng dẫn cụ 

thể về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang ở các xã biên giới (8) Cho phép tỉnh Kon Tum thực hiện thí 

điểm việc thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển dược liệu, góp phần 

phát triển sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm quốc gia; (9) Sớm xem xét, thống 
nhất điều chỉnh giảm diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Bổ sung Khu 
công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung tỉnh Kon Tum vào Quy hoạch 

phát triển các khu công nghiệp Việt Nam; (10) Xem xét cho chủ trương mở cửa 
khẩu phụ Hồ Le tại xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai; (11) Tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tỉnh Tây Nguyên khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế hiện có về nguồn năng 
lượng tái tạo để đầu tư phát triển các dự án lớn về điện gió, điện mặt trời; (12) 

Khẩn trương hoàn thành việc đánh giá, rà soát những khó khăn, 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 các xã khu vực 2, khu vực 3 chuyển lên khu vực 1 và 
đánh giá, đề xuất giải pháp, lộ trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu 

nhập thấp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; (13) Có 
các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với công tác khám 

bệnh, chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân.  

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành 2 lần thảo luận ở Đoàn về công 
tác nhân sự (về việc miễn nhiệm và dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà 

nước nhiệm kỳ 2021-2026; Phê chuẩn việc miễn nhiệm và Danh sách phê chuẩn 
bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm 

kỳ 2021-2026). 

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 3 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 tư - 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 31 lượt phát biểu của cử tri với 45 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 (15 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở 

Trung ương; 30 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của các cơ quan nhà nước ở địa 
phương).  

Trong đó, có 39 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; Chính quyền địa phương các cấp 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 
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nghị tiếp xúc cử tri). Còn lại 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải 
quyết, trả lời (gồm 06 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 03 nội dung kiến nghị8 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 
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 03 ý kiến, kiến nghị9 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 Tư - Quốc hội khóa 
XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp này./. 

 
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 

 

                                                 
8 (1) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP để hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi và trâu, bò phải tiêu hủy do mắc bệnh viêm da nổi cục trong năm 2021 và năm 2022 tại các địa 

phương; (2) Để địa phương có cơ sở triển khai Quyết định 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nh à nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm ban hành theo thẩm quyền và phối hợp 

với Bộ Tài chính ban hành các văn bản theo quy định tại khoản 1, điều 2 của Quyết định này; (3) Hiện nay trên 

đường Hồ Chí Minh có 03 vị trí thường xuyên bị ngập lụt khi trời mưa to gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy 

cơ mất an toàn giao thông (Cầu Đăk Trùi 1, xã Đăk Nông, huyên Ngọc Hồi tại Km 1487+300; Cầu Đăk Long, xã  

Đăk Môn, huyện Đăk Glei tại Km 1466+400; Cầu Tri lễ, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) . Đề nghị Bộ Giao thông 

Vận tải chỉ đạo Chi cục quản lý đường bộ III.4 xử lý các điểm ngập úng trên. 
9 (1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Đăk Glei xem xét đầu 

tư xây dựng Nhà trưng bày khu di tích lịch sử cấp tỉnh ‘Làng kháng chiến Xốp Dùi” trong giai đoạn 2021-2025; 

(2) Đề nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí cho huyện Đăk Hà để khắc phục điểm sạt lở số 05 làm nghiêng mố 

cầu treo thôn 7 xã Đăk la, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài trong tháng 7 năm 2022 theo Kết 

luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại Thông báo số 3206/TB-VP ngày 26/8/2022 

của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; (3) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức đấu thầu 

các dự án trồng rừng hàng năm trên địa bàn phải đảm bảo thời gian để các Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý 

được giao nhiệm vụ trồng rừng triển khai thực hiện kịp với thời vụ trồng rừng hàng năm.  
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