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Số: 9211/VPCP-QHĐP 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết  

của Quốc hội khóa XV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  

  Phạm Bình Minh; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; 

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

  ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất 

vấn và Nghị quyết số 42/2021/QH15 về Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV 

nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực trực 

tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, công việc, 

nhiệm vụ thuộc từng lĩnh vực nêu trong Nghị quyết (phân công cụ thể tại Phụ 

lục kèm theo), bảo đảm chất lượng, hiệu quả và theo đúng yêu cầu, tiến độ. 

2. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về 

việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 về 

hoạt động chất vấn và Nghị quyết số 42/2021/QH15 về Kỳ họp thứ 2 của Quốc 

hội khóa XV. 

3. Về thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động 

chất vấn, yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải 

pháp, cam kết đã phát biểu tại phiên chất vấn của kỳ họp; chủ trì triển khai thực 

hiện các nội dung, công việc, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết của Quốc hội (phân 

công cụ thể tại Phụ lục kèm theo); báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, trong 

đó lưu ý bảo đảm yêu cầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết:  
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- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong 

đó xác định rõ lộ trình cụ thể, xác định rõ mốc thời gian và định lượng các chỉ 

tiêu, công việc cần thực hiện; 

- Hàng tháng rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch 

đã ban hành; 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trước mỗi kỳ họp Quốc hội theo 

đúng yêu cầu nêu trong Nghị quyết của Quốc hội. 

4. Giao Văn phòng Chính phủ: 

- Đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai 

thực hiện các Nghị quyết; 

- Nắm bắt tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan để tham mưu, báo cáo 

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo kịp thời; 

- Tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan để xây dựng báo cáo của Chính 

phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết trước mỗi kỳ họp Quốc hội. 

Văn phòng Chính phủ xin báo cáo các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ 

và thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

Trợ lý, Thư ký TTgCP, các PTTgCP; 

các Vụ, Cục: KGVX, CN, NN, KTTH, NC, V.I,  

QHQT, PL, TCCV, ĐMDN, TKBT, TH; 

- Lưu: VT, QHĐP (03)Đ.Minh 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Trần Văn Sơn 
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