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1

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 

các cấp xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng 

được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này; tổ 

chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công 

khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính 

sách.

b) Sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mức 

1.500.000 đồng/người đối với cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương 

theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-

CP và thực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị 

quyết này; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ, 

gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền 

hỗ trợ. 

c) Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung 

đối tượng, quy định mức hỗ trợ cao hơn nội dung chính 

sách quy định tại Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân 

sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

Phụ lục

BÁO CÁO NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO ĐẾN NGÀY 23/8/2022

(Ban hành kèm theo Công văn số #sovb/UBND-TH ngày  #nbh/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

103/NQ-CP 11/08/2022

Nghị quyết về chính 

sách hỗ trợ cán bộ 

quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong các 

cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục tiểu 

học ngoài công lập 

gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19

Trang 1
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Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, đánh giá hoạt động 

của trung tâm điều hành IOC tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương để có văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt 

động trong thời gian tới. Giao các bộ, cơ quan, địa 

phương nghiên cứu, thành lập tổ liên ngành phân tích dữ 

liệu phục vụ lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương trong công 

tác chỉ đạo, điều hành.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

3

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông 

qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia theo 

quy định; hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

4

Khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt đề án (phương án) cơ cấu lại để tổ chức thực hiện 

theo đúng Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

5

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ trong 

phạm vi của Chương trình, trong đó có chính sách hỗ trợ 

3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động, chính sách hỗ 

trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023. Chủ động, 

thường xuyên rà soát các vướng mắc phát sinh để kịp thời 

xử lý. Trường hợp chính sách không có khả năng giải 

ngân hết số tiền được giao, kịp thời báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển khai Chương 

trình để có phương án điều chỉnh linh hoạt cho chính sách 

khác có dư địa thực hiện.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

102/NQ-CP 09/08/2022

Nghị quyết Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 7 

năm 2022 trực 

tuyến với địa 

phương

Trang 2
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Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn 

bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

7

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của bộ, cơ quan, 

địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để 

tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của cả nước; trình 

cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

8

Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn đấu 

hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được 

giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định 

của pháp luật.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

102/NQ-CP 09/08/2022

Nghị quyết Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 7 

năm 2022 trực 

tuyến với địa 

phương

Trang 3
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Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về học 

phí phổ thông và sách giáo khoa. Tham dự cuộc họp có 

lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 

chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng 

Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục 

của Quốc hội; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến 

phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng       Chính phủ Vũ 

Đức Đam thống nhất có ý kiến như sau: 

1. Về việc đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ để 

điều chỉnh lộ trình và một số nội dung quy định liên quan 

về học phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát để 

xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa 

phương đã được quy định và không đưa vào nội dung dự 

thảo Nghị quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối 

hợp với các Bộ, địa phương và cơ quan có liên quan để 

thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chính 

phủ xem xét, quyết định; bảo đảm kịp thời, phù hợp với 

tình hình kinh tế xã hội và quy định của pháp luật.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

236/TB-

VPCP
08/08/2022

Thông báo Kết luận 

của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Minh 

Khái và Phó Thủ 

tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp về học phí 

phổ thông và sách 

giáo khoa

Trang 4
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7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương:

a) Khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông 

qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia theo 

quy định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

c) Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn 

đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 

được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy 

định của pháp luật. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu để 

chậm tiến độ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

11

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương:

b) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các 

văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia.

d) Khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh giai đoạn 

2021 – 2025 và bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc Ban 

Chỉ đạo các cấp thống nhất, đồng bộ theo quy định của 

pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

698/CĐ-

TTg
04/08/2022

Công điện về việc 

tiếp tục triển khai 

thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả các 

chương trình mục 

tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025

Trang 5
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1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương:

	a) Quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các 

cấp, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống 

dịch bệnh Đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước Thủ 

tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn.

b) Giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu (đối với 

địa phương có cửa khẩu) trong cộng đồng, phát hiện sớm, 

điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp 

tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết 

bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc 

bệnh.

c) Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ 

chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng 

trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

d) Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế.

đ) Truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng 

đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng 

dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, lưu 

ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ 

quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh; thiết lập 

đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ 

người dân về bệnh Đậu mùa khỉ.

2. Bộ Y tế:

- Theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

680/CĐ-

TTg
01/08/2022

Công điện về việc 

tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh 

Đậu mùa khỉ

Trang 6
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Chuẩn bị tài liệu, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn Giám 

sát chuyên đề của Quốc hội "Việc huy động, quản lý và sử 

dụng các nguồn lực phục vụ công tác PCD COVID-19; 

việc thực hiện pháp luật, chính sách về YTCS, YTDP"

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

14

1. Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện nghiêm Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 

25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đồng chí Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: (i) 

Chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế từ Trung ương đến cơ sở 

để quán triệt, bảo đảm nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong 

việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

không để vắc xin quá hạn; (ii) Rà soát, thống kê nhu cầu 

vắc xin của các địa phương từ nay đến hết Quý III năm 

2022 để kịp thời phân bổ; (iii) Chủ động phối hợp với Bộ 

Thông tin và truyền thông, các cơ quan liên quan, làm tốt 

công tác truyền thông để Nhân dân hiểu, tham gia tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; chịu trách nhiệm trước 

Đảng, Nhà nước và pháp luật nếu để sảy ra tình trạng vắc 

xin quá hạn.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

4744/VPCP-

KGVX
28/07/2022

thực hiện Nghị 

quyết giám sát 

chuyên đề số 

51/2022/QH15

4707/VPCP-

KGVX
27/07/2022

Điểm thông tin, báo 

chí liên quan đến 

công tác chỉ đạo, 

điều hành

Trang 7
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1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương:

a) Tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt 

chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. 

Thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên 

truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp  

phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ 

động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết; 

xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật;

b) Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu 

điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp 

tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất 

là dịch sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Thủ 

tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn.

	2. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa 

phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp 

dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch 

khác; chỉ đạo địa phương bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, 

trang thiết bị, thuốc, dịch truyền phòng, chống dịch bệnh.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, 

Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

665/CĐ-

TTg
25/07/2022

Công điện về việc 

tăng cường công tác 

phòng, chống sốt 

xuất huyết và các 

dịch bệnh truyền 

nhiễm khác 

Trang 8
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- Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao 

động, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19 tháng 5 

năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sỹ, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, 

hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện 

tốt các chính sách người có công, đối tượng chính sách, 

tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã 

hội và đời sống nhân dân.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
22/08/2022

17

Rà soát, nghiên cứu văn bản số 4474/BKHĐT-QLQH 

ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(gửi kèm theo), khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư để sớm hoàn thành việc xây dựng Nghị quyết của 

Chính phủ triển khai Nghị quyết số 61/2022/QH15 của 

Quốc hội

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
29/07/2022

18

Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo 

các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại 

trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện 

tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 8 năm 

2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối 

với tất cả các tuyến đường cao tốc.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

4275/VPCP-

CN
09/07/2022

V/v kế hoạch và 

tiến độ lập, thẩm 

định, phê duyệt quy 

hoạch thời kỳ 2021 - 

2030

186/TB-

VPCP
27/06/2022

Thông báo kết luận 

của Phó Thủ tướng 

về triển khai hệ 

thống thu phí theo 

hình thức điện tử 

không dừng.

85/NQ-CP 09/07/2022

Nghị quyết Hội 

nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương và Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6 

năm 2022

Trang 9
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1. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016; có biện pháp chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác 

thi hành án hành chính.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành hữu quan 

tổng kết, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, 

khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai với số lượng nhiều và 

phức tạp như thời gian qua; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện pháp luật và biện pháp giải quyết, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về 

đất đai.

3. Bộ Tư pháp:

      a) Nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

      b) Có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên 

cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kiểm soát thủ 

tục Hành chính 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

20

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ dự thảo Quy hoạch 

tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy 

định, đồng gửi hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng thể hồ sơ và dự thảo 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh và có ý kiến bằng 

văn bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
29/07/2022

3728/VPCP-

V.I
16/06/2022

Báo cáo sơ kết 05 

năm thi hành Nghị 

định số 

71/2016/NĐ-CP

77/NQ-CP 08/06/2022

Nghị quyết Phiên 

họp CP thường kỳ 

tháng 5 năm 2022

Trang 10
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1. Về quy hoạch các tuyến đường: 

Giao Bộ Giao thông vận tải cùng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam khảo sát nghiên cứu cụ thể, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ về hướng tuyến và triển khai bảo đảm 

đúng quy hoạch. Trường hợp chưa có trong quy hoạch, 

các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét 

phê duyệt theo quy định. 

Trên cơ sở quy mô và tính chất của các tuyến đường, Bộ 

Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

rà soát, thống nhất về nội dung quy hoạch (thuộc quy 

hoạch ngành quốc gia hay quy hoạch tỉnh) đối với tuyến 

đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang 

đến cảng biển Quảng Nam và phối hợp với tỉnh Kon Tum 

để thống nhất hướng tuyến đường kết nối Kon Tum - 

Quảng Ngãi - Quảng Nam, từ đó thực hiện phê duyệt quy 

hoạch theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển 

khai đầu tư.

2. Về hình thức đầu tư: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Trường Hải so sánh các phương án (đầu tư công của Tỉnh 

kết hợp PPP; đầu tư PPP/BOT toàn tuyến; đầu tư trực 

tiếp...) để lựa chọn phương án tối ưu nhất, bảo đảm đúng 

quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, chống thất 

thoát, lãng phí; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định 

pháp luật.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

165/TB-

VPCP
06/06/2022

Thông báo Kết luận 

của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại buổi 

làm việc về nghiên 

cứu đầu tư các 

tuyến đường: Tuyến 

đường mới từ KKT 

cửa khẩu quốc tế 

Nam Giang đến 

cảng biển Quảng 

Nam; Tuyến đường 

cao tốc kết nối Kon 

Tum với Quảng 

Nam

Trang 11
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6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương

a) Có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy 

động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo cho 

việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 

Chương trình; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở 

địa phương phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong 

việc triển khai thực hiện Chương trình;

b) Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí 

của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây 

dựng xã hội học tập trong đó có tuyên truyền về mô hình 

“Công dân học tập”;

c) Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp tổ chức đánh giá và 

lập danh sách những cá nhân đạt tiêu chí “Công dân học 

tập”; thẩm định và công nhận kết quả do Hội Khuyến học 

địa phương trình duyệt.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
16/06/2022

677/QĐ-

TTg
03/06/2022

Quyết định phê 

duyệt Chương trình 

“Xây dựng mô hình 

Công dân học tập 

giai đoạn 2021 - 

2030”

Trang 12
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Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

498/TTr- BGDĐT đề ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc 

báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 522/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” giai đoạn 

2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025” 

(bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 

Đam có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đoàn 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức 

năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao 

tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông” giai đoạn 2018 - 2020 và kế 

hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025", bảo đảm hoàn 

thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
16/06/2022

24

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 

2022.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
29/07/2022

3467/VPCP-

KGVX
03/06/2022

V/v tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 

522/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính 

phủ  

431/CĐ-

TTg
19/05/2022

Công điện Về việc 

tăng cường các biện 

pháp triển khai hỗ 

trợ người lao động,

người sử dụng lao 

động, phát triển thị 

trường lao động, 

đảm bảo an sinh xã 

hội

Trang 13
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Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập 

trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một 

số nhiệm vụ, giải pháp:

a) Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết 

liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

c) Tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách còn hiệu lực 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch 

COVID-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với 

doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế 

xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm 

cho người lao động. Trên cơ sở đó, khẩn trương tổng kết, 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, 

tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần 

thiết.

d) Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải 

thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đẩy 

mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
29/07/2022

26 Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Nội chính 

Đã hoàn 

thành
27/05/2022

3042/VPCP-

KGVX
17/05/2022

V/v triển khai 

Tháng hành động 

phòng, chống ma 

tuý năm 2022

431/CĐ-

TTg
19/05/2022

Công điện Về việc 

tăng cường các 

biện pháp triển 

khai hỗ trợ người 

lao động,

người sử dụng lao 

động, phát triển thị 

trường lao động, 

đảm bảo an sinh xã 

hội

Trang 14
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Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nghiên cứu, xử lý các nội dung kiến nghị liên quan 

tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền; báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
27/05/2022

28

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 về nâng cao hiệu quả thực 

hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn 

với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Để triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ 

quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại điểm 2 Mục II Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 

năm 2021, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 5 năm 

2022 để tổng hợp, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 

liên quan đề xuất đổi mới cơ chế tài chính gắn với đặc 

thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ sau 

năm 2022, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định trước ngày 01 tháng 6 năm 2022.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế Tổng 

hợp 

Đã hoàn 

thành
27/05/2022

29

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để 

tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, 

san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,… để phân lô, bán nền; 

xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/05/2022

2833/VPCP

-KTTH
06/05/2022

V/v cơ chế quản lý 

tài chính, thu nhập 

gắn với đặc thù của 

cơ quan quản lý 

hành chính nhà 

nước

63/NQ-CP 03/05/2022

Nghị quyết phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 4 

năm 2022

3022/VPCP

-KGVX
16/05/2022

V/v triển khai Báo 

cáo Kết quả Diễn 

đàn của Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục 

của Quốc hội về 

“Đào tạo nghề cho 

thanh niên” 	 

Trang 15
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Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 

1370/BGDĐT-GDCTHSSV đề ngày 12 tháng 4 năm 

2022 về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 

số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa 

ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” (bản 

chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc            Chính phủ; Cơ quan trung ương của 

các Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường 

chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ 

tướng           Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 

2025", bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã 

đề ra.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

31

Các bộ, cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương triển 

khai nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 296/TB-VPCP 

ngày 03 tháng 11 năm 2021, bảo đảm tiến độ thực hiện 

thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện 

theo quy định của pháp luật về đất đai như ý kiến của Bộ 

Tài chính tại Công văn số 3029/BTC-QLCS ngày 04 

tháng 4 năm 2022

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế Tổng 

hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

32

Hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất 

an ninh 5 năm 2021-2025 trước 31 tháng 12 năm 2022

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
19/04/2022

2236/VPCP

-QHĐP
11/04/2022

V/v triển khai thực 

hiện NQ số 

499/NQ-

UBTVQH15 của 

UBTVQH

2414/VPCP

-KGVX
18/04/2022

Tiếp tục thực hiện 

Quyết định số 

1299/QĐ-TTg ngày 

03/10/2018 của 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề 

án “Xây dựng văn 

hóa ứng xử trong 

trường học giai 

đoạn 2018 - 2025”

2394/VPCP

-NN
16/04/2022

V/v thực hiện chỉ 

đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại 

Thông báo số 

296/TB-VPCP 

ngày 03 tháng 11 

năm 2021

Trang 16
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Khẩn trương hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc-xin 

phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 

chủ động các phương án tiêm mũi 4 (khi có đủ cơ sở), 

nhất là cho các đối tượng ưu tiên.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
19/04/2022

34

Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, địa phương 

chậm phân bổ kế hoạch vốn chịu trách nhiệm kiểm điểm 

tập thể, cá nhân liên quan đối với việc chậm phân bổ kế 

hoạch vốn mà không có lý do khách quan, bất khả kháng; 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2022.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

35

Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022: Yêu cầu 

người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương coi việc giải 

ngân vốn đầu tư năm 2022 là một nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của năm 2022, cần có các giải pháp quyết liệt 

ngay để triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, chủ 

động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, 

tài nguyên; khẩn trương rà soát, kiên quyết điều chuyển 

kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án 

có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn…; chịu trách 

nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

về việc chậm giải ngân, gây lãng phí, thất thoát vốn, tài 

sản nhà nước.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

50/NQ-CP 08/04/2022

Nghị quyết phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 

năm 2022

Trang 17



36

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới dự kiến bố trí kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, rà soát, báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi 

báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy 

định tại Nghị quyết số 29/2021/NQ15 ngày 28 tháng 7 

năm 2021.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

37

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động sử 

dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được giao 

của bộ, cơ quan, địa phương để thực hiện Đề án 06 theo 

quy định và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Đối 

với các bộ, cơ quan trung ương, trường hợp quá khó khăn 

trong việc bố trí kinh phí năm 2022 thực hiện Đề án, đề 

xuất nhu cầu bổ sung kinh phí gửi Bộ Tài chính để chủ 

trì, phối hợp với Bộ Công an và cơ quan liên quan trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

38

Chỉ đạo thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến 

thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính tại Bộ phận một của cấp bộ, cấp tỉnh từ 

ngày 01 tháng 6 năm 2022, tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 và tại Bộ phận một 

cửa cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Riêng đối với 

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, phải thực hiện 

số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận một cửa từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 để người dân 

không phải khai báo, cung cấp lại.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
27/04/2022

50/NQ-CP 08/04/2022

Nghị quyết phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 

năm 2022

Trang 18
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Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm vắc-

xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc-xin, bảo đảm an 

toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thành trong quý II năm 

2022.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
19/04/2022

40

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương

a) Có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện mục tiêu 

của Chương trình tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan 

liên quan ở địa phương phối hợp với Hội khuyến học 

cùng cấp triển khai có hiệu quả Chương trình trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin – truyền thông của địa 

phương tổ chức tuyên truyền về xã hội học tập, học tập 

suốt đời, về giáo dục người lớn và về các mô hình học 

tập trong Chương trình;

c) Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội 

khuyến học kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển 

khai các mô hình học tập và ra quyết định công nhận các 

gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia 

đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, 

“Đơn vị học tập”.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
08/04/2022

387/QĐ-

TTg
25/03/2022

quyết định Phê 

duyệt Chương trình 

“Đẩy mạnh phong 

trào học tập suốt 

đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng 

đồng, đơn vị giai 

đoạn 2021 - 2030”

50/NQ-CP 08/04/2022

Nghị quyết phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 

năm 2022

Trang 19
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Về Kết luận phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn 

đề dạy học trong bối cảnh COVID-19” liên quan biên chế 

giáo viên và chính sách đối với nhà giáo của Ủy ban Văn 

hóa, Giáo dục của Quốc hội tại văn bản số 596/KL-

UBVHGD15 ngày 11 tháng 03 năm 2022 (bản chụp kèm 

theo), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương nghiên cứu, xử lý các nội dung 

kiến nghị liên quan tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền 

và chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
08/04/2022

1812/VPCP

-KGVX
24/03/2022

v/v Triển khai thực 

hiện Kết luận của 

Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc 

hội tại Phiên giải 

trình “Việc thực 

hiện chính sách, 

pháp luật đối với 

giáo viên mầm 

non, phổ thông và 

vấn đề dạy học 

trong bối cảnh 

COVID-19” về 

biên chế giáo viên 

Trang 20
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k) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu 

nại, tố cáo trên địa bàn; giải quyết kịp thời, dứt điểm, 

đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền ngay từ mới phát sinh, không để phát sinh thành 

điểm nóng; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ 

quan ở trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong 

quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc 

đông người, phức tạp, kéo dài. 

l) Chỉ đạo các lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, 

Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, các cơ 

quan thanh tra chuyên ngành) tiếp tục quán triệt, nghiêm 

túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch của các Ban Chỉ đạo: 138/CP, 

389 quốc gia trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng 

và triển khai các kế hoạch chuyên đề nhằm triệt phá các 

đường dây, băng nhóm tội phạm, ổ nhóm buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, nhất là đối với các mặt hàng và 

tại các địa bàn trọng điểm.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
18/03/2022

25/NQ-CP 07/03/2022

Nghị quyết Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 02 

năm 2022

Trang 21
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a) Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, 

phương châm, phương pháp phòng, chống dịch theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó 

tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K đối với cá nhân, yêu cầu an 

toàn COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và các 

biện pháp phòng dịch khác; hạn chế tối đa các trường hợp 

tụ tập đông người không cần thiết, nhất là trong các hoạt 

động lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

	b) Tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an 

toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, xử lý nguyên nhân đạt 

tỷ lệ tiêm thấp, nhất là đối với các địa phương chưa hoàn 

thành tiêm mũi 2 như mục tiêu đã đề ra; hoàn thành tiêm 

mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 năm 

2022. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm về việc tiêm chậm vắc xin trên địa bàn.

	c) Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về điều 

trị, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong; chủ động 

bảo đảm tại chỗ đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều 

trị trên địa bàn tương ứng với các kịch bản dịch bệnh; kịp 

thời thông báo Bộ Y tế nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, vật tư, 

thuốc khi cần thiết, nhất là đối với các địa bàn có số ca 

mắc tăng cao và nhiều đối tượng có nguy cơ cao. Không 

để xảy ra quá tải hệ thống y tế.

	d) Thực hiện việc mở cửa trường học gắn với bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát và xử lý kịp thời 

các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
18/03/2022

25/NQ-CP 07/03/2022

Nghị quyết Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 02 

năm 2022

Trang 22
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14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương

a) Phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

dưới phê duyệt Chương trình/Đề án/kế hoạch, tạo điều 

kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình/Đề 

án/kế hoạch, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế 

hoạch khác đang triển khai.

b) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian 

mạng theo nội dung được phân công.

c) Thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương 

trình, dự án liên quan đến công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng do địa phương triển khai theo quy 

định.

d) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện Chương trình về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo 

về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản                        

Hồ Chí Minh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
18/03/2022

311/QĐ-

TTg
05/03/2022

Quyết định Phê 

duyệt Chương trình 

"Giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn 

hóa cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi 

đồng giai đoạn 

2022 - 2030"

Trang 23
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Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 2111/BC-

UBDT đề ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính 

phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 

2030 (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ                        

                 Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban Dân tộc, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công 

Thương, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục 

chủ động, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính 

phủ giao tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 

năm 2030, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và 

nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
18/03/2022

46

Hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 để 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 12

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
29/07/2022

47
nội dung cụ thể, chi tiết cho từng bộ, ngành tại Thông 

báo số 59/TB-VPCP ngày 01/3/2022

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
08/03/2022

59/TB-

VPCP
01/03/2022

Thông báo Kết 

luận của Phó Thủ 

tướng thường trực 

Chính phủ Phạm 

1403/VPCP

-KGVX
04/03/2022

V/v tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 

52/NQ-CP của 

Chính phủ về đẩy 

mạnh triển nguồn 

nhân lực các dân 

tộc thiểu số giai 

đoạn 2016 - 2020 

và định hướng đến 

năm 2030

23/NQ-CP 02/03/2022

Nghị quyết về phát 

triển kinh tế khu 

vực biên giới đất 

liền

Trang 24
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Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn 

giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

chức năng của Tỉnh:

- Huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu 

nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều 

kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị 

thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các 

nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai 

nạn. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông 

đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai 

nạn

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

49

Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, quy 

định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

50

Chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thống nhất trên toàn quốc 

việc mở cửa trường học trở lại trên nguyên tắc “thích ứng 

an toàn, hiệu quả” trong bối cảnh dịch còn kéo dài.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

51

rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí 

thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 02 

năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023 thuộc phạm vi 

quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy 

định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

47/TB-

VPCP
21/02/2022

Thông báo Kết 

luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp trực tuyến 

toàn quốc về tình 

hình mở cửa 

trường học của các 

địa phương

126/CĐ-

TTg
12/02/2022

Công điện về việc 

đôn đốc triển khai 

quyết liệt, hiệu quả 

Chương trình phục 

hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; 

202/TTg-

CN
26/02/2022

Công điện khắc 

phục hậu quả vụ tai 

nạn giao thông 

đường thủy đặc 

biệt nghiêm trọng 

xẩy ra tại Quảng 

Nam

Trang 25
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Đề nghị các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Quốc 

phòng, TN&MT và UBND tp Đà Nẵng, UBND tỉnh 

Quảng Nam có ý kiến về kiến nghị của Bộ GTVT tại Vb 

số 977/BGTVT-KHĐT ngày 27/01/2022 (rà soát Quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, sân bay toàn 

quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) đối với 

lĩnh vực quản lý của mình.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
28/06/2022

53

Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025; ưu tiên tập trung nguồn lực 

triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Đồng thời tiếp 

tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng 

công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

54

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 

kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ 

hàng hóa.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

55

g) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, chủ động xả trạm (mở ba-ri-e) để giải tỏa phương 

tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài nhất là các tuyến kết nối 

khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đầu mối 

giao thông lớn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

831/VPCP-

CN
09/02/2022

V/v rà soát Quy 

hoạch tổng thể hệ 

thống CHK, SB 

toàn quốc thời kỳ 

2021-2030, tầm 

nhìn 2050

1/CT-TTG 08/02/2022

Chỉ thị về việc đôn 

đốc, thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022

Trang 26



56

a) Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những 

kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, 

chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với 

diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các 

nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề 

ra theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc 

hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” và các chỉ thị, công điện, 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ngay sau 

kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy 

mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, 

tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực 

hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của 

năm 2022. 

b) Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ 

Y tế, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung 

nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm 

vắc xin Mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, 

hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

đ) Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã 

hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có 

công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, 

người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

1/CT-TTG 08/02/2022

Chỉ thị về việc đôn 

đốc, thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022

Trang 27
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c) Khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng 

đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ 

phải thực hiện trong quý I năm 2022.

e) Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh 

tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ 

đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn 

ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng; 

sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án 

khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi, quyết định đầu tư các dự án. Người đứng đầu các 

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

58

Tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, 

ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không 

còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng 

mắc, bất cập đã được rà soát, phát hiện; không để xảy ra 

khoảng trống pháp luật khi triển khai các luật, pháp lệnh 

đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của 

các hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng 

mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi 

trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đa dạng hóa các 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng 

chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp 

luật.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

1/CT-TTG 08/02/2022

Chỉ thị về việc đôn 

đốc, thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022

Trang 28
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực tổ chức triển 

khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn 

quản lý; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

công tác dân tộc và nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược 

công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Kinh tế ngành 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

60

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương: 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học tiếng 

dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng 

nhu cầu học của học sinh và phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của địa phương.

b) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

c) Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số đạt 

chuẩn về trình độ được đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy học 

tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

d) Hằng năm, bố trí nguồn lực tài chính phục vụ việc dạy 

học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành về 

phân cấp ngân sách nhà nước.

đ) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Khoa giáo - Văn 

xã 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

61
Cơ chế đặc thù bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô 

thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

62
Một số chủ trương lớn phát triển toàn diện Khu kinh tế 

mở Chu Lai

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

511/VPCP-

TH
19/01/2022

Các đề án của địa 

phương đăng ký 

trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính 

phủ năm 2022

10/NQ-CP 28/01/2022

Nghị quyết ban 

hành  Chiến lược 

công tác dân tộc 

giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến 

năm 2045

142/QĐ-

TTg
27/01/2022

Phê duyệt Chương 

trình “Nâng cao 

chất lượng dạy học 

các môn tiếng dân 

tộc thiểu số trong 

chương trình giáo 

dục phổ thông giai 

đoạn 2021 - 2030”

Trang 29



63

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 

08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 

Nhâm Dần 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 

12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Tổng hợp 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

64

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 

định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Nội chính 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

65

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông 

tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia 

sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (Tại Bộ phận 

một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; cấp huyện từ 

ngày 01/12/2022; cấp xã  từ ngày 01/6/2023)

 UBND Quảng 

Nam - Phòng 

Nội chính 

Đã hoàn 

thành
04/03/2022

Điều kiện tìm kiếm:  ; Ngày văn bản: Từ ngày : 01/01/2022; Ngày văn bản: Đến ngày : 23/08/2022

6/QĐ-TTg 06/01/2022

Quyết định Phê 

duyệt Đề án phát 

triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định 

danh và xác thực 

điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 

 2025 tầm nhìn đến 

năm 2030

3/NQ-CP 10/01/2022

Nghị quyết Hội 

nghị  trực tuyến 

Chính phủ với  địa 

phương và Phiên 

họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 12 

năm 2021

Trang 30
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