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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 8445/VPCP-TKBT 
V/v triển khai nhiệm vụ theo  

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo số 516/BC-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2021 về giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt những công việc 

cụ thể sau: 

1. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 

2. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan. Bố trí nguồn lực và có kế hoạch cụ thể để nâng cao 

năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện 

hiệu quả Chiến lược vắc-xin phòng COVID-19, phấn đấu đến hết năm 2021 

tiêm 2 mũi đạt tỷ lệ bao phủ 100% cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 

12 tuổi đến 17 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Tiếp tục phát huy vai 

trò trung tâm, chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong chủ động tổ chức 

phòng, chống dịch. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận, củng 

cố niềm tin cho Nhân dân trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội. 

3. Phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi 

mới sáng tạo; tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất 

kinh doanh; triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH 

sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó đặc biệt chú trọng phục 

hồi các chuỗi sản xuất, cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, lao động an 

toàn, thông suốt; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2021 và tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và những 

năm tiếp theo. 



4. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng 

điểm; thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 

nhà nước; tăng cường thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Khẩn trương 

kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, thúc đẩy triển khai đúng quy 

trình, quy định, bảo đảm kịp thời, tránh tiêu cực, lãng phí...; không vì tiến độ 

mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. 

Tháo gỡ ngay vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng 

mặt bằng, đấu thầu... Rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn, không để tình trạng 

dàn trải, lãng phí. Khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện hiệu quả 

các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.  

5. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, người lao động thực hiện 

mọi biện pháp cần thiết để trước mắt (từ nay đến cuối năm 2021 và đầu năm 

2022) thu hút đủ nguồn cung lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao trong thời gian sớm nhất gắn với bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch bệnh. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nhà ở cho người lao động, 

công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường 

kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế 

số, xã hội số; tạo nền tảng vững chắc cho đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, 

đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tính tự 

chủ của nền kinh tế, phù hợp với những điều chỉnh của kinh tế thế giới trong 

bối cảnh dịch bệnh. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg (để b/c); 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng;      

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, KGVX, CN; 

- Lưu: VT, TKBT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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