
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố 

trước kỳ họp thứ 3 

         Chiều ngày 21/4, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tiếp xúc cử tri 

thành phố Nam Định. Đoàn Đại biểu có đồng chí Lê Khánh Hải - 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Hải Dũng - TUV, Phó 

Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn 

Thị Thúy Ngọc - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh. 

 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ 

Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy 

Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Thành Uỷ, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ và các phòng, 

ban, ngành của thành phố, các đồng chí là Bí Thư, Chủ tịch 

HĐND, UBND, UB MTTQ 25 phường xã trên địa bàn. 



 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngọc - Chánh Văn phòng Hội 

LHPN tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị 

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngọc - Chánh Văn 

phòng Hội LHPN tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình 

kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV; kết quả hoạt động của Đoàn 

ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc 

hội khóa XV và tại địa phương trong thời gian từ kỳ họp thứ 2 đến 

nay; trả lời tóm tắt của các bộ, ngành Trung ương đối với những 

kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định tại các kỳ họp trước. Kỳ họp 

thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét và quyết định một số vấn đề 

chính như: Thông qua 6 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự 

án luật. Thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, giám sát các 



vấn đề quan trọng khác gồm: báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà 

nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê 

chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; báo cáo về công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021…; tiến hành chất 

vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác. 

         Cũng tại hội nghị, Cử tri thành phố Nam Định đề nghị nhiều 

vấn đề liên quan đến vấn đề quy hoạch đô thị như: Cần rút ngắn 

thời gian lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch đô thị, và đơn giản hóa 

thành phần tham gia hội đồng thẩm định; quy định rõ phạm vi, quy 

trình, hình thức, số phiều và tỷ lệ ý kiến đồng thuận trong việc lấy 

ý kiến về đồ án quy hoạch cho phù hợp với đặc thù địa phương. 

Các cấp có thẩm quyền tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ hoạt 

động không chuyên trách ở thôn xóm (tổ dân phố) có từ 350 hộ 

dân trở lên; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính 

sách hỗ trợ cho nhân viên y tế tuyến cơ sở. 

 

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng - TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên 

trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị 

         Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, đồng chí 

Nguyễn Hải Dũng - TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn 

ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử 

tri thành phố Nam Định, cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đối với các 

ĐBQH và nhấn mạnh những ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị 

sẽ giúp các ĐBQH tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Đối với những 

ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 

của tỉnh, đồng chí đề nghị thư ký hội nghị tập hợp gửi về Đoàn 



ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, phân 

loại gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy 

định. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 

giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản để cử tri 

được biết./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


