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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM              

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:       /BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Quảng Ngãi, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 

 

 

Thực hiện Công văn số 4374/MTTW-BTT ngày 23/8/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “V/v gửi báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV”; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo các nội dung như sau: 

1. Về đời sống nhân dân 

Tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cơ bản ổn định, Nhân 

dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp 

thời quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có 

công cách mạng,… Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân 

quan tâm, như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian gần đây có xu hướng 

tăng số ca mắc bệnh; dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát; xuất hiện một số dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tình trạng mất an toàn cho người dân như: cháy, 

nổ, tai nạn giao thông, trẻ em bị đuối nước vẫn còn xảy ra; giá xăng dầu, vật tư 

nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh,… nhất là ngành khai 

thác thủy sản, trong khi đó giá bán thủy sản không theo kịp mức tăng giá của 

xăng dầu và nguồn hải sản ngày càng khan hiếm nên hoạt động ngành thủy sản 

gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống ngư dân. 

2. Về tình hình, tiến độ triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết kỳ họp đột xuất của Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư 

công 

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo sáng 

suốt, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 thời gian qua, nhất là 

chiến lược tiêm vắcxin. Tinh thần "tương thân, tương ái", sự chung sức, đồng 

lòng của các doanh nghiệp, Nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã giúp 

đất nước vượt qua đại dịch Covid-19. Tâm trạng xã hội rất vui mừng, phấn khởi 

khi các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch,... dần 

trở lại trạng thái bình thường; các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết kỳ họp đột xuất của Quốc hội được triển khai thực hiện; kịp thời hỗ trợ 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm góp phần phục hồi sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã tập trung giải ngân vốn đầu tư 

công theo kế hoạch ngay từ đầu năm, kịp thời giải ngân từ nay đến cuối năm 

nhằm đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra. 
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3. Về tiền lương, lao động, việc làm và an sinh xã hội 

Tình hình lao động, việc làm và an sinh xã hội được các cấp, các ngành 

quan tâm và cộng đồng hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19; tổ chức các Chương trình: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu 

việc làm cho học sinh, sinh viên; Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động năm 2022; tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2022; tổ chức 

các phiên giao dịch việc làm; tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng và hướng nghiệp cho người lao động; huy động nguồn lực và 

thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các 

đối tượng chính sách.  

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến 

đời sống của người dân, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường 

lao động, các hoạt động giao dịch việc làm, công tác đào tạo nghề, hỗ trợ người 

lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn. 

4. Về giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh rất vui mừng khi con em được đến trường 

trong không khí tràn ngập vui tươi sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Cùng với khí 

thế hân hoan của cả nước, ngày 05/9 trên địa bàn tỉnh có hơn 280 ngàn học sinh 

chính thức bước vào năm học mới 2022 – 2023, các trường học trong tỉnh đồng 

loạt tổ chức Lễ khai giảng, một năm học mới đang bắt đầu trong bối cảnh đại 

dịch cơ bản được khống chế. Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục tiếp tục 

thực hiện đổi mới sách giáo khoa cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Cử tri và Nhân dân 

mong muốn thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo phải nỗ lực hơn nữa, nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục – đào 

tạo; chú ý đến việc giảng dạy tin học, công nghệ thông tin và tiếng Anh, ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin trong giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh công 

tác đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, cơ sở vật 

chất đầu tư khang trang, chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề phải được nâng 

cao. 

5. Về y tế, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn thực 

phẩm 

Cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ thời gian gần đây, chất lượng khám, 

chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Các ngành chức năng tiếp tục 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch 

bệnh không để dịch bệnh bùng phát trở lại; công tác truyền thông giáo dục sức 

khỏe được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức; các hoạt động phòng 

chống dịch bệnh tiếp tục được duy trì.  

Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao của ngành y tế 

vẫn còn thiếu so với nhu cầu, nhất là tại tuyến huyện; điều kiện chăm sóc y tế 

cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. 
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Nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục 

quan tâm hơn nữa về công tác này; tiếp tục duy trì các hoạt động tư vấn, quản lý, 

điều trị bệnh nhân theo đúng quy định; công tác tiêm phòng được duy trì; triển 

khai tổ chức vận động hiến máu tình nguyện. 

Công tác an toàn thực phẩm thời gian qua được các cấp, các ngành chức 

năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, 

được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng mất vệ sinh an 

toàn thực phẩm, thực phẩm độc hại, thực phẩm kém chất lượng vẫn thường 

xuyên xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng Nhân dân. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, Nhân dân kiến nghị các 

ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời các đối 

tượng sản xuất kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu 

trí tuệ, hàng không có xuất xứ,… 

6. Về bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; 

các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vụ việc phức 

tạp về an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện đông người; công tác quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự được tăng cường; thường xuyên chỉ đạo tăng cường các 

giải pháp, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm 

kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm và các tệ nạn xã hội 

vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhất là tình trạng buôn bán, sử 

dụng trái phép chất ma túy, tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, các thủ 

đoạn lừa đảo khác thông qua mạng xã hội gây bức xúc trong Nhân dân. Cử tri và 

Nhân dân kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm trên.  

7. Về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở 

nước ngoài 

Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi Đảng và Nhà nước tiếp tục ban 

hành nhiều chính sách đối với vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số; các cấp, các 

ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng 

quy định của pháp luật; các hoạt động tôn giáo được tổ chức trang trọng, thuần 

tuý tôn giáo và tuân thủ pháp luật, đảm bảo quy định; chính sách dân tộc đã 

được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào 

dân tộc thiểu số tương đối ổn định; chăm lo công tác an sinh xã hội; triển khai 

kịp thời các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tuy  nhiên, tình hình an ninh, trật tự vùng miền núi còn tiềm ẩn nhiều yếu 

tố phức tạp, nhất là vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp, khiếu kiện, tình trạng phá 

rừng vẫn còn xảy ra. 
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Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng và Nhà nước quan 

tâm; tổ chức vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các 

doanh nhân, nhân sĩ, trí thức kiều bào hướng về quê hương xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kiều bào của Quảng Ngãi sinh sống 

và làm việc tại các nước trên thế giới cũng gặp không ít khó khăn nhất định. 

8. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh rất đồng tình và hoan nghênh Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ thời gian qua đã chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, 

truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn; đồng tình ủng hộ chủ trương 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh; tích cực 

tham gia giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách, 

các nguồn quỹ khác đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới; cử tri và Nhân dân kiến nghị các 

cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, 

tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; rà soát, khắc 

phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu 

thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công. Thực hiện thật sự đồng bộ 

các giải pháp về phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm, 

đúng quy định những trường hợp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.  

9. Công tác đối ngoại 

Công tác đối ngoại được Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao về sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; chú trọng mở rộng ngoại 

giao kinh tế và hợp tác quốc tế. Hướng dẫn, quản lý tốt các đoàn khách nước 

ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính 

phủ tiếp tục duy trì và đạt một số kết quả. Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mong 

muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện công tác bảo hộ ngư dân, 

tàu thuyền trên địa bàn tỉnh.  

10. Về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ 

môi trường 

Cử tri và Nhân dân rất lo lắng trước tình trạng tài nguyên nước đang chịu 

nhiều tác động của khí hậu nắng, nóng kéo dài, xảy ra tình trạng hạn hán, xâm 

nhập mặn, suy giảm nguồn nước ngầm làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ 

nhu cầu sản xuất, hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân 

địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường từ nguồn nước xả thải 

của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn sống của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhưng chưa 

được xử lý triệt để. 

11. Về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân 
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Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của Nhân dân 

thời gian qua luôn được các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có 

hiệu quả, không phát sinh các vụ việc phứt tạp, tồn đọng, kéo dài, tạo được sự 

đồng thuận trong Nhân dân. 

Tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến 

đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường,… còn diễn biến 

phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh "điểm nóng" ở một số địa phương, nhất là ở 

một số địa bàn có khu công nghiệp, địa phương có tỉ lệ thu hồi đất cao để thực 

hiện các dự án. 

12. Về xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, thực thi pháp 

luật;… 

Cử tri và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm và hoan 

nghênh việc ban hành các Nghị quyết về chủ trương, chính sách về đất đai; về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về phát triển kinh tế tập thể; về xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn 

khởi trong thời gian tới Quốc hội sẽ hoàn chỉnh và ban hành Luật Đất đai (sửa 

đổi), kỳ vọng sẽ giải quyết được một số bất cập, vướng mắc như hiện nay.  

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội tiếp tục nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng pháp luật, có giải pháp thu hút các chuyên gia 

giỏi, có kiến thức rộng và có kinh nghiệm thực tế để soạn thảo các dự án luật; 

tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương; về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực công tác 

quản lý đất đai, tài sản công; việc giải quyết kiến nghị phản ánh của tri và khiếu 

nại, tố cáo của người dân.  

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Kính báo 

cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp, theo dõi 

và chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  
- BTT UBTWMTTQVN; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh; 

- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu VT, Ban DC-PL.   

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

  PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

                                 

 

                     Nguyễn Bá Minh 
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