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QUỐC HỘI KHOÁ XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bình Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động 

 của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. 

 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 

đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Với phương châm linh hoạt, sáng 

tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, tại kỳ 

họp này, một số đề xuất đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực 

tuyến được áp dụng và đạt kết quả tốt như: Chia tổ thảo luận cả ở Nhà Quốc hội và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thử nghiệm các hình thức biểu quyết 

điện tử cài đặt trên thiết bị iPad, tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình ý 

kiến ở tổ trước khi thảo luận ở hội trường... Trong đó, việc các cơ quan chủ trì soạn 

thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra khẩn trương xây dựng báo cáo giải trình, tiếp 

thu bước đầu ngay sau phiên họp tổ đã giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin để 

chuẩn bị ý kiến kỹ lưỡng hơn hoàn thiện các dự án, dự thảo, hạn chế phát biểu 

trùng lắp tại hội trường. Số lượng ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia vào các 

nội dung của kỳ họp tăng cao hơn hẳn so với các kỳ họp trước. Các ý kiến có chất 

lượng, sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, được cử tri 

đánh giá cao. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, 

làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật; không khí thảo luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, 

thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề 

ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 02 luật, 12 nghị 

quyết; cho ý kiến về 05 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. 

Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi 

đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; xem xét nhiều báo cáo 

quan trọng về: công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo 

hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội; việc quản lý, sử dụng Quỹ 

bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy 

mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn 

dân trong 02 năm 2019-2020; công tác tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao 

của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành kỳ họp, 

bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, thể 
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hiện rõ các đại biểu Quốc hội là người đại diện của Nhân dân, gắn bó mật thiết với 

Nhân dân, được cử tri và Nhân dân giám sát chặt chẽ. 

I. Công tác lập pháp 

1. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua 

1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia của Luật Thống kê được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời thể 

chế hóa chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước, các 

cấp chính quyền địa phương trong hoạch định chính sách và điều hành nền kinh tế, 

tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc hiện nay, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc 

tế trong các lĩnh vực. Luật sửa đổi, bổ sung 02 điều có tính cấp thiết, rất căn bản, 

quan trọng của Luật Thống kê hiện hành (Điều 17 và Điều 48), trong đó quy định 

rõ hơn về việc nâng cao vai trò trách nhiệm xây dựng quy trình biên soạn tính toán 

chỉ tiêu GDP và GRDP của cơ quan thống kê Trung ương, thẩm quyền của Chính 

phủ, Quốc hội trong việc xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP; công 

khai, minh bạch phương pháp tính, nguồn số liệu, công bố thông tin thống kê; đồng 

thời, sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê từ 186 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu. 

1.2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được ban 

hành nhằm bảo đảm đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định 

CPTPP và yêu cầu theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội; đáp ứng yêu 

cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng và phù hợp với tình 

hình thực tiễn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng nói chung. 

Luật sửa đổi, bổ sung 06 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và 01 điều của Luật Tổ 

chức Cơ quan điều tra hình sự. Theo đó, cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi 

tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không cần phải 

có yêu cầu của người bị hại; bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ 

bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị 

trấn, Đồn Công an); bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án “Vì lý do bất 

khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”. 

1.3. Các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế được ban 

hành bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tạo điều kiện để các địa phương 

này thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tính “đột phá” về cơ chế, chính sách nhằm thúc 

đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa vùng, miền, tạo tiền đề để áp dụng 

cho các địa phương khác. Trong đó, quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phù hợp với từng địa phương trong việc quản lý tài chính - ngân sách nhà 

nước; phí tham quan di tích, thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế; phân cấp quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp; giải quyết vấn đề thu nhập 

của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội,... 
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1.4. Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến được ban hành để vừa đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID -19, vừa bảo đảm thời hạn xét xử do 

luật định; phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án nhân dân; là một bước cụ 

thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử, hướng tới xây 

dựng Tòa án điện tử ở nước ta; phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về tư pháp. 

Nghị quyết gồm 03 điều, trong đó quy định Tòa án nhân dân được tổ chức phiên 

tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án có tình tiết, tính chất 

đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ những vụ án có liên quan 

đến bí mật nhà nước, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa 

bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Để bảo vệ quyền con người của bị 

cáo, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan, Nghị quyết đã quy định những nguyên tắc chung về tổ chức phiên tòa trực 

tuyến bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, an ninh, an toàn thông tin 

mạng, các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuậtvà sự tôn nghiêm của phiên tòa. Đồng 

thời, giao Tòa án nhân dân tối cao theo thẩm quyền ban hành hoặc chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành việc tổ chức phiên tòa trực tuyến. 

2. Các dự án luâṭ được Quốc hội cho ý kiến 

2.1. Dự án Luật Cảnh sát cơ động được xây dựng để hoàn thiện khuôn khổ 

pháp lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động cho phù hợp với tính 

chất đặc thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quốc hội tập trung 

thảo luận về: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động cũng 

như việc sử dụng, trang bị vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát cơ 

động; hệ thống tổ chức; xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động; quyền huy động 

người, phương tiện, thiết bị của Cảnh sát cơ động; hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ 

động; phối hợp của Cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng có liên quan; 

các hành vi bị nghiêm cấm; nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; việc tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động; 

trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát cơ động,... 

2.2. Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) được xây dựng với mục đích cụ thể hóa 

nội dung về quyền con người, quyền công dân, quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật, 

quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa quy định trong Hiến pháp 2013; bổ 

sung điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong 

hoạt động điện ảnh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy ngành điện ảnh 

phát triển vừa là ngành nghệ thuật sáng tạo, vừa là ngành kinh tế. Trong đó, những 

nội dung cơ bản đã được Quốc hội tập trung thảo luận là: việc sản xuất phim sử 

dụng ngân sách nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; về quỹ hỗ trợ phát 

triển điện ảnh; những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện 

ảnh; Hội đồng thẩm định và phân loại phim, mức phân loại phim,... 

2.3. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng nhằm bảo 

đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết 

quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; kiến tạo, phát 
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triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các 

thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và cùng với thị trường tiền tệ - tín 

dụng và thị trường chứng khoán trở thành các kênh dẫn vốn quan trọng cho nền 

kinh tế. Theo đó, Quốc hội đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản về: đối 

tượng áp dụng; hợp đồng bảo hiểm; mô hình tổ chức, ứng dụng công nghệ thông 

tin, công khai thông tin, các biện pháp can thiệp, điều kiện thành lập, hoạt động 

của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; bảo hiểm vi mô; đại lý bảo 

hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý tài chính 

đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; cơ quan quản lý nhà 

nước về kinh doanh bảo hiểm,... 

2.4. Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được xây dựng nhằm khắc 

phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đó, Quốc hội đã tập trung 

cho ý kiến để hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; 

chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; 

cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng,… 

2.5. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được 

xây dựng nhằm thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, khắc phục những bất cập của Luật hiện hành; tiếp 

tục nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Hiệp 

định CPTPP và Hiệp định EVFTA, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật có 

liên quan đã được Quốc hội ban hành thời gian qua. Quốc hội đã tập trung thảo 

luận về: quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, 

các đại biểu Quốc hội cũng đã tham gia góp ý nhiều vấn đề cụ thể về: sở hữu công 

nghiệp; quyền tác giả, quyền liên quan; giống cây trồng; xác lập, thực thi và bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ 

sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ,... 

II. Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định 

các vấn đề quan trọng 

1. Sau khi xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022, Quốc hội 

thống nhất cho rằng, năm 2021 nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 

đặc biệt thiên tai lũ lụt và sự bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19 lần thứ tư đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách 

nhà nước. Song với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, chỉ 

đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các 

tầng lớp Nhân dân đã ủng hộ, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, khắc 

phục khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động, linh hoạt, vừa tập trung 
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phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh 

xã hội, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021. 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: 

1.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Quốc hội 

đã quyết định mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp, gồm: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống 

dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên công tác xây 

dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường 

chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy 

mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao 

chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên 

cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ , thúc đẩy đổi mới sáng tạo . Thúc 

đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy 

nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch. Gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh 

tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam; chú trọng 

thực hiện chính sách đối với người có công, với các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo 

đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế. Quản lý, sử dụng hiệu quả 

đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên 

tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

và năng lực kiến tạo phát triển; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo. Củng cố, tăng cường tiềm 

lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, 

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

1.2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022: Quốc hội quyết 

định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách 

nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ 

đồng (tương đương 3,7% GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 

tỷ đồng. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 

27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương; ưu tiên điều chỉnh 

lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 

định về tạo nguồn cải cách tiền lương nhằm thực hiện cải cách chính sách tiền lương 

vào thời điểm phù hợp. Đồng thời, giao Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, 

ngành, địa phương thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công 

tác phòng, chống dịch, bố trí đủ nguồn lực thực hiện. Khẩn trương xây dựng 

phương án bố trí nguồn lực để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp 

gần nhất. 

1.3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022: Quốc hội đã 

quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 739.132 tỷ đồng; tổng số thu ngân 

sách địa phương là 672.568 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.087.032 
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tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung 

có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Tại Nghị quyết này, Quốc hội cũng đã 

quyết định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương được áp 

dụng riêng cho năm 2022; căn cứ tình hình thực tế, năm 2023 sẽ quy định lại cho 

phù hợp. 

2. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh 

tế giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định rõ quan điểm cơ cấu lại nền kinh tế trên 

cơ sở kế thừa và phát triển; lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng 

tạo làm tiền đề, lấy cơ cấu lại không gian kinh tế, phát triển đô thị và kinh tế đô thị, 

thúc đẩy liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và vai trò dẫn dắt đổi mới mô 

hình tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn làm nhiệm vụ 

trọng tâm; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; 

bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và 

phục hồi môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển rừng, phát triển 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 

2025 phải gắn với Chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 

thực hiện thực chất, hiệu quả hơn, củng cố nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 

an toàn tài chính và an toàn tiền tệ quốc gia. 

 Quốc hội quyết định một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 cần đạt được và 

đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong việc cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-

2025, đồng thời yêu cầu Chính phủ xây dựng Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết, hoàn thành trước tháng 4/2022, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện 

Nghị quyết này hằng năm; giữa nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ. 

3. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

2021-2025. Quốc hội nhấn mạnh quy hoạch sử dụng đất không chỉ nhằm tạo nguồn 

lực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

mà phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn Tổ quốc, giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước. Bảo đảm chỉ 

tiêu đất trồng lúa phù hợp với Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm 

an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; tuy nhiên cũng cho phép linh hoạt sử 

dụng tối đa 300 nghìn ha đất trồng lúa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhưng 

phải bảo đảm không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa, có thể 

chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết; hạn chế việc chuyển đổi đất trồng lúa, 

nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu 

công nghiệp,... 

Quốc hội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về chính sách, khoa 

học và công nghệ, về nguồn lực, ứng phó với biển đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị 

suy thoái, kiểm tra, giám sát, về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức để thực 

hiện hiệu quả hơn Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm 2021-2025. 

4. Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 

XV, trong đó đề nghị các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện 
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có hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận 

số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây 

dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ hoàn 

thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, khẩn trương trình Quốc hội 

dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đồng bộ với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 

2021-2025. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục triển khai có hiệu qủa nhằm đạt được 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 của 

Quốc hội; đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 

gây bức xúc trong dư luận; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp 

tồn đọng, kéo dài,... 

III. Giám sát tối cao 

1. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng các Bộ : Y tế, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư liên 

quan đến các vấn đề về chiến lược phòng, chống dịch, vắc xin, quản lý giá xét 

nghiệm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đội 

ngũ cán bộ y tế; việc thực hiện các gói hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, giải pháp 

tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động, bảo vệ quyền trẻ em, công tác 

cứu trợ, thiện nguyện; bảo đảm chất lượng dạy và học, an toàn trường học, y tế học 

đường, tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; giải pháp phục hồi và phát 

triển kinh tế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

việc phân bổ, giao kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự 

án trọng điểm quốc gia, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác 

đã tham gia trả lời, giải trình làm rõ thêm vấn đề chất vấn. 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. 

Kết quả phiên chất vấn cho thấy, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn 

là xác đáng, phù hợp với thực tế, được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. 

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi . Các 

vị đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn 

ngắn gọn, bám sát nội dung , tham gia tranh luận với các thành viên Chính phủ để 

đi đến cùng vấn đề chất vấn.  

Các thành viên Chính phủ đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, đưa ra 

nhiều giải pháp khắc phục, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị; đồng thời, cam 

kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý nhà 

nước đối với lĩnh vực phụ trách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự 

chuyển biến trong thời gian tới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về hoạt động 

chất vấn tại kỳ họp thứ 2, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng 

ngành thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và 

cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hôi, Mặt trận Tổ quốc 
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Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc thực hiện, đáp ứng 

yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. 

2. Sau khi xem xét báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, Quốc hội đánh giá 

cao sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa 

phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai 

quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, 

huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, triển khai thực 

hiện hiệu quả trên phạm vi cả nước; kịp thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

gặp khó khăn do dịch COVID-19; chủ động, khẩn trương ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh. 

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chủ 

động bám sát tình hình thực tế, nâng cao năng lực trong dự báo, tăng cường các 

giải pháp, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả hơn để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương ban hành Chiến lược tổng thể về 

phòng, chống dịch, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục 

thực hiện chiến lược ngoại giao vắc-xin, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước; triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19; nghiên cứu ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin cho trẻ em ở 

các độ tuổi trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn; ưu tiên nguồn lực đầu tư 

cho ngành y tế; rà soát, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách hỗ trợ lao động tự 

do, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội và sự công bằng trong 

thụ hưởng, không để sót, bỏ lọt đối tượng,… 

3. Quốc hội xem xét Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo 

hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 và cho rằng, công 

tác này về cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và tuân thủ theo đúng quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, một số chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội 

chưa đi vào cuộc sống, việc phát triển lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

còn thấp, còn tình trạng lạm dụng, trục lợi từ Quỹ bảo hiểm xã hội,... Quốc hội đề 

nghị Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm xã hội; thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì và mở rộng đối tượng tham 

gia; đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp xử lý kết luận của thanh tra, kiểm tra; 

thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội hiệu quả, tiếp tục sắp xếp lại bộ 

máy làm công tác bảo hiểm xã hội tinh gọn theo tinh thần của Nghị quyết 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

khoá XII,... 

4. Quốc hội đã xem xét Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y 

tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội trong 02 

năm 2019-2020 và cho rằng, việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020 

về cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các quy định 
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liên quan. Công tác kiểm soát thu, chi bảo hiểm y tế được tăng cường, đã giải 

quyết được nhiều trường hợp treo quyết toán chi phi khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế. Tuy nhiên, một số tồn tại từ nhiều năm trước của hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh chưa được giải quyết, tỷ lệ 

chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các tuyến vẫn còn mất cân đối, có nơi còn 

chưa thống nhất giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh trong 

việc thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ bảo hiểm y tế. Quốc hội đề 

nghị Chính phủ sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; khẩn trương nghiên cứu, rà soát để đề 

xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời khắc 

phục những bất cập, hạn chế của Luật; chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thực hiện 

các giải pháp đồng bộ để duy trì và mở rộng đối tượng tiến tới bảo hiểm y tế toàn 

dân; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu 

quả; tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 trình Quốc hội 

xem xét, ban hành nghị quyết mời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước;... 

5. 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 2021 và 

cho rằng, mặc dù tình hình trong nước và thế giới bị ảnh hưởng lớn do đại dịch 

COVID-19, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã 

chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công 

tác tư pháp 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. Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất 

cập của từng cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. 

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực nhằm tiếp 

tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 

6. Về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ 

họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả tiếp công 

dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi 

đến Quốc hội năm 2021. 

Quốc hội cho rằng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước đã được 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tổng hợp 

đầy đủ gửi đến Quốc hội. 

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIV của các đại biểu Quốc hội, đã có 807 kiến nghị được tổng hợp chuyển 

đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã tiếp 4.331 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh về 3.350 vụ việc; 189 đoàn đông người; nhận được tổng số 33.061 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó có 18.118 
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đơn thuộc lĩnh vực hành chính, 14.943 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp. Qua phân loại, 

có 10.291 đơn đủ điều kiện xử lý; 22.770 đơn không đủ điều kiện xử lý. 

Công tác giải quyết kiến nghị cử tri đã được các bộ, ngành tập trung nghiên 

cứu giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định sản 

xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống của Nhân dân; nhiều nguyện vọng chính 

đáng của cử tri đã được tiếp thu, nghiên cứu xử lý và trả lời thấu đáo. Tuy nhiên 

vẫn còn một số ít văn bản trả lời chưa đủ thông tin, chưa đúng nội dung cử tri kiến 

nghị... Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục cải tiến, nâng cao 

chất lượng tổng hợp kiến nghị cử tri; giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế đã 

nêu trong báo cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình 

giải quyết, hạn chế tối đa việc chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang nhiệm 

kỳ sau,... 

IV. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp 

Dù diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và 

kỳ họp phải tổ chức thành 2 đợt: 

- Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn 

đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20-10 đến 

ngày 03-11-2021). Trong đợt họp trực tuyến, Đoàn ĐBQH tỉnh phải chia làm 2 tổ, 

tổ đại biểu Quốc hội tỉnh họp trực tuyến tại điểm cầu của địa phương và tổ đại biểu 

Quốc hội đang công tác tại các cơ quan trung ương là đại biểu Phan Viết Lượng và 

Nguyễn Tuấn Anh họp tập trung tại Nhà Quốc hội. 

- Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 08-11 đến ngày 13-11-

2021). Mặt dù kỳ họp phải phần chia làm 2 đợt nhưng với tinh thần trách nhiệm 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của kỳ họp với 

tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 30 lượt đại biểu 

tham gia phát biểu thảo luận. Trong đó, 25 lượt đại biểu thảo luận tại phiên 

họp tổ, 03 lượt đại biểu thảo luận tại phiên họp toàn thể và 02 lượt chất vấn 

tại hội trường. 

1. Về công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 

- Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã 

phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc 

hội tỉnh tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến đến 67 điểm cầu của 11 huyện, 

thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau các đợt tiếp 

xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, 

ngành trung ương 05 kiến nghị; chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh 10 kiến nghị. 

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã ban hành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đề nghị chuyển đến Thủ tướng Chính Phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết 

một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. 

2. Về công tác xây dựng pháp luật 

- Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự 

án luật, gồm: Luật Điện ảnh và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật 

Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa 

đổi)… 

3. Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

ngân sách nhà nước năm 2021 và giám sát và các vấn đề quan trọng khác 

Sau khi xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương 

án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; công tác phòng, chống dịch COVID-

19 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; dự kiến quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý 

và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội... Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá rất cao nỗ 

lực của Chính phủ trong trong công tác điều hành, ổn định kinh tế vĩ mô và các 

giải pháp tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng 

thời các đại biểu trong đoàn cũng đã đề xuất giải pháp để khắc phục những tồn tại 

hạn chế cũng như thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn 

bình thường mới.  

4. Chất vấn đối với Bộ trưởng, thành viên Chính Phủ tại kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 02 lượt ý kiến chất vấn Bộ 

trưởng  Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo việc tổ chức đào tạo theo 

hình thức trực tuyến nói chung và dạy học theo hình thức trực tuyến nói riêng cũng 

là giải pháp tình thế để duy trì và giữ học sinh, sinh viên không dừng việc học. Tuy 

nhiên, việc đào tạo theo hình thức này hiện nay chưa có kế hoạch bài bản cũng như 

chưa có sự chuẩn bị chu đáo, do còn nhiều khó khăn, bất cập cũng như việc thiếu, 

yếu về hạ tầng, cơ sở vật chất như đường truyền và máy tính cũng như thiếu về kỹ 

năng của giáo viên, của học sinh, “kỹ năng đồng hành của phụ huynh”. Giải pháp 

của Bộ trưởng trong thời gian tới như thế nào để đảm bảo căn cơ về chất lượng đào 

tạo theo hình thức đào tạo trực tuyến nói chung và dạy học theo hình thức trực 

tuyến nói riêng để đảm bảo chất lượng GD&ĐT khi tình hình dịch bệnh đang diễn 

biến phức tạp? Chất vấn người đứng đầu ngành y tế về việc huy động y tế tư nhân, 

sự phối hợp Đông Tây y, phân luồng trong phòng, chống dịch Covid-19 còn lúng 

túng, chưa hiệu quả; năng lực, y tế cơ sở, chảy máu chất xám ở tuyến dưới, vùng 

khó khăn và việc phòng, chống vi phạm trong ngành y tế chưa có được lời giải đáp 

tương xứng với vai trò, vị trí và tính cấp bách của vấn đề. Đồng thời đại biểu cũng 

đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng có giải pháp đột phá, tạo chuyển biến 

thực chất trong thời gian tới. Các ý kiến chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp 

đã được Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp thu, ghị nhận và giải trình tại kỳ 

họp. 

5. Các hoạt động khác 
Ngoài các công tác chuyên môn tại kỳ họp, hoạt động xã hội được Đoàn 

ĐBQH tỉnh xác định là một phần hoạt động quan trọng, góp phần chăm lo đời sống 

cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đợt đại dịch COVD-19 lần thứ tư bùng phát 

vừa qua, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV-XV Huỳnh Thành Chung 

đã vận động và hỗ trợ trang thiết bị ý tế như máy thở; máy tạo oxy; máy truyền 

dịch;máy hút dịch liên tục; bộ kim tiêm điện; máy X quang di động và máy siêu 
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âm DOPLER màu; đèn đặt nội khí quản… cho các địa phương trên địa bàn tỉnh 

với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó các vị ĐBQH tỉnh tiếp tục vận động các 

đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà để Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức đi thăm 

và trao tặng quà cho các hộ nghèo vui xuân đón tết cổ truyền sắp tới. 

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn 

ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đoàn ĐBQH xin thông báo đến toàn thể cử tri và nhân dân 

tỉnh nhà.  

                              ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH  

 

 

 


