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DE CUNG TUYEN TRUYEN 
Kt qua k' hçp tli(r n1it, Quic lii khóa XV 

I. BOI CANH, NQI DUNG CUA K HQP 
1.Bicãnh 

K' hçp thu nht, Quc hi khóa XV din ra trong 9 ngày tr ngày 
20/7/2021 dn ngày 28/7/2021. Day là k$' h9p din ra trong b& cânh djch Covid 
-19 din bin phrc tap, có tInh cht nguy hirn cüa bin th vi r(it mäi, biing 
phát manh  ti Thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Nam. Vói tinh thn trách 
nhim, n luc, Qu& hOi  lam vic rt khn tnrcrng, lien tiic, không có ngày nghi 
d hoàn thành, bão dam cht hrçing ni dung, chucmg. trInh d ra; k' hçp dä k& 
thic sam 3 ngày so vOl chi.rong trInh dâ duçcc thông qua, to diu kin cho các 
di biu Quc hi là 1nh dio các dja phucing, các b, ngành tp trung chi dto 

A I * cong tac phong, chong dch. 

2. Ni dung k h9p 
Day là k' hçp du tiên cüa nhim k$' mOi, Quc hi dã dành nhiu thii 

gian xem xét, thào 1un dan chü, quyt djnh nhttng v.n d quan trçng, gm: xem 
xét cho kin các báo cáo v tng kt cuc bu cfr di biu Quc hi khóa XV 
và dti biu Hi ding nhân dan các cp nhim k' 202 1-2026 và xác nhn tu each 
ctaibiêuQuóchi khoa XV trung ci.r, xern xet, quy& dinh cci cu t chuc va bâu, 
phe chuan nhan sr cap cao cua b9 may nha ntrcic, bao dam dung quy dnh cua 
Dãng, pháp 1ut cüa Nba nirOc; xem xét, thông qua 29 Nghj quyt, trong do có 
17 Nghj quyt v t chüc b may và nhân sir; 11 Nghj quyt chuyên d (v các 
ke hoch 5 nam gial don 2021-2025; ye phat trien krnh te - xa h91, tai chinh 
quc gia va vay, trànq công, du tu cong trung hin; phê chu.n quyt toán ngân 
sách nhà nuOc nàm 2019; hai chucing trInh mic tiêu quc gia; chucmg trInh xây 
dmg 1u,t, pháp lnh, chuang trInh giám sat dlla Quc hi, thãnh l.p Doàn giám 
sat chuyên dê nàm 2022) va Nghi quyt ky hop th nht, Quoc hoi khoa XV 
Xem xet ky krong ye danh gia ket qua thire hiçn Ice hoch phat trien kinh te - xa 
hi, ngân sách nha nuOc 6 tháng du nàm vàcác giãi phap thrc hin 6 tháng 
CUO1 nam 2021; cong tac thrc hanh tiet kiçm, chong lang phi nam 2020; tong hcp y 
kin, kin nghj dlla cu fri và Nhân dan gfri dn kS'  hQp thu nht, Quc hi khOa XV. 

H. KET QUA CUA K'( HOP 
1. V các báo cáo kt qua tng kt buii cfr di biêu Quôc hi khóa XV 

và di biêu Hi d1ng nhân dan các cp nhirn kS'  2021-2026 và xác nhn tu 
cacti ella dai biu Quc hôi khóa XV 

Quc hi khng djnh duOi sir lânh dao sâu sat dlla B ChInh trj, sir chi dao 
t chüc thrc hin quy& lit, khoa hçc, kp th?:ri, chuyên nghip, sang tao dlla 
Quc hi, Uy ban Thuäng vi Quc hi, Hi dng biu cfr quc gia, ChInh phll, 
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Uy ban Trung uang Mt trn T quc Vit Narn, các cp, ngành, các T phii 
trách cong tác bu Cu tt'r Trung ucrng dn dja phuang, cuc bu cir dai  biêu Qu& 
hi khóa XV và dti biu I-Ii dng nhân dan các cp nhim k' 2021-2026 dâ 
thành cong rt t& dçp, cia bu duçic 499 dai  biu Quc hi, 266.022 dai  biu Hi 
ding nhân dan các cp. Các dti biu duçic bu bào dam tiêu chuân, chat hrcrng, 
cu c,u, thành ph.n dai  din cüa các tng lap Nhân dan trong Quc hi; t' l di 
biu kiêm nhim lam vic trong các co quan hành pháp, tu pháp giãm; t 1 di 
biu boat  dng chuyên trách tang; t' l di biu Quc hi, dai  biu Hi dng 
nhân dan các cp trüng Cu là nguai dan tc thiu s& phii nC dat  cao hun so vai 

nhim kS'  tnr6c; trInh d chuyên mon cüa nhüng nguii tn'ing cu di biu Quc 
hi, dai  biu Hi dng nhân dan các cp cao ban so vai nhim kS'  truâc. 

Qu& h,i trân trçng c1r tn và Nhan dan cà nu&c cia huông üng, tham gia 
rt tIch circ và có trách nhim, gop phn thành cong cüa cuc b,u cr. Ding thai, 
yêu cu các vj dai  bju Quc hii, dai  biu Hi dng nhãn dan nêu cao trách 
nhim cüa nguôi dti biu Nhân dan, phát huy ti cia nãng 1c, bàn linh, trI tue, 
không ng'ing di mói sang tao,  barn sat thirc tin, nâng cao cht luçvng, hiu qua 
boat dng cüa các Co quan dan ci:r, kjp thai hin k d ban hành các quyt sách 
dung dtn, hçip lông dan, gop phn thirc hin thng lqi Nghj quyt Dai  hi  dai 
biu toàn qu6c 1n thu XIII cüa Dàng. 

2. V cong tác ti chfrc, nhan sir 
Quc hi da quyt djnh s luçrng thành viên Uy ban Thu&ng vii Quc hi 

(grn Chü tjch Qu& hi, 04 PhO Chü tjch Qu& hi, 13 Uy viên T.Jy ban Thu&ng 
v11 Quc hi); ca cu t chüc cüa Chmnh phñ (gm 18 BO'  và 04 Ca quan ngang 
B 2); co cu s luçing thành viên ChInh phü (gàm Thu tithng ChInh phü, 4 PhO 
Thu tuóng ChInh phü và 22 b tnrang, thành viên khac). 

Quc hi cia bu, phé chun 50 chüc danh ianh dao  cp cao cüa Nba nuâc 
(Chü tjch nuâc, Chü tjch Quic hi, Thu tuâng ChInh phü, Phó Chü tjch nuóc, 
Chánh an Tôa an nhân dan ti cao, Vin tru&ng Vin kim sat nhàn dan ti cao, 
Tng Thu k') Quc hi, Chñ tjch Hi ding Dan tc, Chü nhim 09 Uy ban cüa 
Quc hi, Tng kim toán Nhà nuóc, 04 Phó Thu tithng Chmnh phü, 18 B 
tru&ng, 04 Thu trtthng Ca quan ngang B, 01 Phó Chü tjch, 04 T.'Jy viên Hti 
dng Quc phOng và An ninh). Ding thai, phé chun 04 Thãm phán TOa an 
nhân dan ti cao. Sau khi duçic bu, Chu tjch Quc hi, Chü tjch nuâc, Thu 
tithng ChInh phü và Chánh an TOa an nhân dan ti cao cia tuyên th truàc Quôc 

'B Qu& phOng; BO Cong an; BO Ngoai giao; B Ni vi; B Tu pháp; B Ké hoach và Du ti.r; B Tài chinh; 
B COng mining; B( Nông nghip và Phát trién nOng thOn; BO Giao thông van tài; B Xây dmg; BO Tài 
nguyen vã Môi trumg; BO Thông tin và Truyén thông; B Lao dng - Thuong binh và Xä hi; BO Vn hOa, The 
thao và Du Ijch; B Khoa h9c và COng ngh; B Giáo dic và Dào tao;  B Y té. 

Uy ban Dan tc; Ngfin hang Nhà nuic Vit Nam; Thanh tra Chlnh phil; Van phông Chlnh phC. 
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hi, trwc dng bào, ci'T tn cà nuóc theo quy djnh cüa FIin pháp, the hin rO 
trách nhim, cam kt manh  m, quyt tam cao hoàn thành trçng trách ma Dàng, 
Nlià ni.róc và Nhân dan giao phó và dáp 11ng kr v9ng cüa ct'r tn. 

Cong tác t chüc, nhân sir là ni dung quan tr9ng cüa kS'  hçp, có nghia 
quyt djnh ctn clit hrqng, hiu qua hoat  dng cüa b may nhà nuàc trong Ca 
n1iim k' dä &rçic Quc hi chun bj cn trgng, bài bàn, bào dam. dan chü, dñng 
chü trucing cüa Dâng, quy djnh cüa pháp Iut. Quc hi tin tu&ng các vj länh 
dio mâi duçc bu, phê chun nêu cao tinh thAn trách nhim, cng hin h& süc 
mlnh ph%ing sir T quc, phmc viii Nhân dan, tip timc n 1irc, phAn dAu, tIch crc 
1ng ngh, linh hott, di mdi, sang tao  quyt Iit trong chi dao,  diAu hành; xây 
drng briáy nhà rnthc hem chInh, k' lut, k) ci.rang, hiu 1irc, hiu qua, gop 
phAn dua'dAt nuóc vmrçlt qua khó khàn, thách thrc, tao  but phá v phát trin kinh 
t - xä hi trong giai don 2021-2026, gop phAnthirc hin thing lqi các mimc tiêu 

ra cüa Nghj. quyt Dai  hi XIII cüa Dãng. 
3. Ye lunh te - xa hQl va ngan sacli nha nuoc 
3.1. Quc hôi dã thão lun, xem xét các báo cáo daub giá kt qua thc 

hin k hoach phát trin kinh t - xä hi, ngân sách nhà nithc 6 tháng dAu nàm 
và các giài pháp thrc hin 6 tháng cui nàm 2021; cong tác thic hành ti& kirn, 
chng lang phi nàm 2020. Quc hi khng djnh trong bi cãnh djch bnh din 
bin phüc tap, duâi sir lãnh dao  cüa Dãng và sir giám sat, dMg hành cüa Quc 
hi, sr chi dao,  diu hành quyt hit, kjp th?ii, hiu qua cüa ChInh phü, Ban CM 
dao quc gia phông, chéng djch Covid-19, cAp üy và chInh quyn, các doàn th, 
(dc bit là lrc luqhg tuyn dAu cüa ngành Y, quân dci, cong an, tInh nguyen 
viên, cong ctng doanh nghip và Nhân dan...) chüdng phông, cMng hiu qua 
djch bnh; 6 tháng dAu nãm 2021 chiing ta dà thrc hin t& "miic tiéu kép" vera 
bâo v süc khóe Nhân dan, vra duy trI phát tnin kinh t - x hi, bào dam kinh 
t vi mô tip tic n djnh, lam  phát duçcc kim soát; các giài pháp tit kim chi 
duqc thirc hin tnit d nhm bào dam ngun Ic cho vic phông, chng dch và 
thirc hin các chInh sách an sinh xä hOi;  giti vUng quc phông, an ninh, bâo dam 
trot tsr, an toân xä hi; tip tic tang cu&ng quan h di ngoi,... 

Quc hi ghi nhn nhtrng kt qua tIch circ nêu trên, dng thai, yeu cAu 
ChInh phñ, các cAp, ngành và dja phuxing chü dng barn sat tmnh hInh thrc t, 
tip timc tang cu&ng các giài pháp manh  me, quyk 1it, hiu qua hon nfta d vira 
kim soát t& djch Covid- 19 vi'ra thüc dAy phát tnin kinh th - xä hi, phAn dAu 
thirc hin thAng Içii Nghj quyt cUa Quc hi v k hoach phát trin kinh th - 
hi nàm 2021; dng thôi chU dng diu hành ngân sách nhà nu&c nàm 2021 phñ 
hcip thirc tin cüa dAt n'irâc; thirc hin t& chuong tnInh thirc hânh ti& kim, 
ch6ng lang phi. 
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3.2, Quc hi dä thông qua Nghj quyt diu chinh dir toán chi ngân sách 
nhà ni.r&c và phê chun quyt toán ngân sách nhà nuàc nàm 2019, trong do, tng 
s6 thu can dM ngân sách nhà nuâc là 2.139.639.446 triu dng; tng s chi can 
déi ngân sách nhà nixôc là 2.119.541.763 triu dng; bi chi ngân sách nhà nuóc 
là 16 1.490.730 triu dng, btng 2,67% tng san phm trong nuâc (GDP). Qu& 
hOi d nghj ChInh phü tang cI&ng k) lut, k cucing tài chinh, nâng cao hiu 
qua, hiu lrc cong tác quán 1, sIr diing ngân sách nhà nuóc; cãi cách chInh sách 
thu - chi; chn chinh tmnh trtng trn thu, nq dçng thu; cbinh dén cong tác quàn 
l chi dàu tu; quãn 1 cht ch các khoân chi chuyn ngun; xfr l nghiêm các 
trueing hçrp d nçi d9ng xây drng cor bàn, chuyn ngun, tam  1mg ngãn sách sai 
quy djnh, dng thii cO giài pháp d.y mnh giãi ngân vn dàu tir công; tang 
curng kim soát nci công, dy manh  thirrc hành tit kim, phông, chng tham 
nhtng, lang phi. Drg th?yi kim dim lam rö trách .nhim, xlr l' nghiêm các tO 
chlrc, cá nhân CO hành vi vi phm pháp 1ut trong quân I, sIr diing ngân sách 
nhà nuóc. Nghiên clru rut ngtn quy trInh, thci gian quy& toán ngân sách nhà 
nucic so v&i quy dmh hien hanh d trrnh Quoc hôi xem xet, phê chuânquy& toan 
ngan sach nha nucic hang nain vao ky hpp cuoi nam tiep theo, gop phan quan ly, 
si:r diing tit kim, hiu qua ngun hrc tài chInh - ngân sách elm nhà nithc. 

3.3. Quc hi dâ thông qua Nghj quyt v k hoach phát trin kinh t - xà 
hi 5 nàm 202 1-2025 vâi 23 chi tiêu và 12 thirn vi, giài pháp chIr yu, nhu: 
Tp trung thiic. hin m11c tiêu kép vlra phOng, chng djch Covid- 19, vIra ph1ic 
hi, phát trin kinh t - xâ hi, vlra bâo dam sire khOe, tInh mng cIra Nhân dan, 
bào dam an sinh xä hi. Tip tiic xây dçmg, hoàn thin dng b th eh phát 
trin, trtiâc ht là th ch kinh t thj tri.r0ng djnh huàng xä hi chIt nghTa, kjp 

th?ñ th ch hóa các chIt truclng, di.rmg li Nghj quyt Dai  hi ln thlr XIII cIta 

Dãng. Dty manh  cci c.0 1i nn kinh t g&n vii di mu mO hI.nh tang truing, 
nâng cao nang sut, ch,t luçrng, hiu qua và sirc ctnh tranh; phát trin kinh t s, 
xã hi s& Dy manh  xây dmg, phát trin h thng kt cu ht ttng chin lucre 
dng b, hin dai.  Phát huy giá trj van boa, sire manh  con nguii Vit Nam và 
sirc manh dai doàn k& toàn dan tc, thrc hin tin b, cOng bang xa hi, nãng 
eao dii sang Nhân dan, bào dam gn k& hài hoà giüa phát trin kinh t vii van 
hóa, xã hi. Nâng cao hiu h1c, hiu qua quàn l nhà nuic và nàng lre kin tao 
phát trin; thrc hin cái each tin 1ung; sit cht k 1ut, k5' cuang hành ehInh 
di dôi vii tao  d%rng môi truing di mu sang tao... 

Quc hi yêu c.0 ChInh phU, TOa an nhân dan t& cao, Vin kim sat nhân 
dan t& cao, Kim toán nhà nuic xây dirng chucrng trInh hành dng elm nhirn 
ks', trong do xay drng k hoach cii th cho timg nãrn elm nhirn ks'; thrc hin 
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hiu qua Nghj. quy& cña Quc hii; báo cáo Qu& hi kt qua thc hin Nghj 
quyt gifra thim k' (cui närn 2023). 

3.4. Qu& hi dã thông qua Nghj quyt v lc hotch tài chInh quc gia và 
vay, trà ng cong 5 näm giai dotn 2021-2025, phn du tng thu ngân sách nhà 
nrnic ca giai doan kboãng 8,3 triu t dng; tng chi ngân sách nba nu&c khoâng 
10,26 triu t dng; t trçng chi du tix phát trin hang nàm dit 28%; t trçng 
chi thithng xuyên bInh quân lchoáng 62-63% tng chi ngân sách nba nuc; phn 
du tang t trçng chi du tix phát trin dat khoáng 29%, giám t trQng chi thu&ng 
xuyên xung khoáng 60%; t l bi chi ngân sách nhà ninic giai do?n  2021- 

o
.e , A * ,. 0 2025 bmh quan 3,7/o GDP, phan dau giam ty Ic nay xuong di.rrn 3,7/o GDP. 

Tng mire vay trong giai doan 202 1-2025 cira ngân sách Trung ucing 

khoãng 3,068 triu ti  dng. Nq cOng h.ng nàm không qua 60% GDP, nq ChInh 
phir không qua 50% GDP, nçi ntthc ngoài cüa quc gia không qua 50% GDP; 
nghTa vi trà nq tnrc tip cüa ChInh phii (không bao gm cho vay lal)  không qua 

25% tng s thu ngân sách nba nithc; nghia vii trã ncr nithc ngoài cüa quc gia 

(không bao gm nghTa vi trà nq gc ng&n han  dithi 12 tháng) không qua 25% 

tng kim ngch xu.t khu hang hóa, djch vu. Dng th&i, d ra mt s giài pháp 
ccr ban, nhu: Nghiên ci'ru, si:ra di Lut ngân sách nhà rn.thc và các van bàn pháp 

lut lien quan phir 1p vói tic tin, thng vai trô chir dçio cüa ngân sách Trung 

ucrng. Kh.n tnrctng sira di, hoàn thin mt s lut thu& nht là thu giá trj gia 
tang, thus thu nhp doanh nghip, thu tiêu thi dc bit,.,. Tip tic ca c.0 lai chi 

ngân sách theo hi.r&ng bn vUng, giãm trng chi thung XUyêfl, tang t5' trQng 

chi du lit phát trin. Sit cht k lut, kS'  cucrng tài chInh - ngân sách nhà nuàc, 

ncr công, quàn l tài san công, tang cithng cong tác giám sat, thanh tra, kim tra, 

kiêm toán,... 
3.5. Quc hi dâ thông qua Nghj quy& v k hoach du tu cOng trung han 

giai doan  2021-2025; trong do thng mire vn du lit trung han  ngun ngân sách 

nba nithc giai don 2021-2025 là 2.870.000 t" dng (vn ngân sách trung i.rang 
là 1.500.000 t5r dng, vn can d& ngân sách dja phucrng là 1.370.000 t'j' dng); 
b trI 100.000 t dng d thirc hin 03 Chucrng trinh mvc  tiêu quc gia; 
65.795,847 t dng d tip tic thrc hin 03 dr an quan tr9ng quc gia, 38.738 
t5r dng d dàu hi dr an quan trçng quc gia dix&ng b cao t6c Bc - Nam tuyn 

phIa Dông gia doan  2021-2025. Qu& hi giao chInh phü chi dao  khân tri.rcrng 
* P. * . . , 

hoan thiçn thu tiic dau Ut, tnnh Quoc h91 xem xet, quyet dinh  chu trircrng dau 111 

déi vói các dir an quan trçng quc gia và mire vn b trI cho tirng d an theo 
ding quy djnh eüa Lust Du lit cong. khOng chia nhO dir an di vii s vn 
78.7 19 tST dng d du tu cáe dr an dung b cao tc, di,r an trng dim khác. 
Dng thôi, yêu cu Mu lit có tr9ng tam, trçng dim, dng b, hin dai,  sOm hoàn 
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thành dixa các cong trInh di vào sü ding, phát huy hiu qua thirc t. Tp trung 
du tis cho các chucing trInh muc tiêu quc gia, các dr an quan tr9ng quc gia, 
dir an trçng dirn, có nghTa thüc dty phát trin kinh t - xã hi, nâng cao nàng 
hrc cnh tranh cua neil krnh te, to d9t phá thu hut von dau ti.r theo phucmg thuc 
di tác cong tu. Khâc p1c tInh trng du tu phân tan, dan trâi, giám ti da s 
luqng các dr an khôi cong m&L Du ti.r cong phâi barn sat và phiic vi cho vic 
thc hin t& các mic tiêu, djnh hithng phát trin t?i  Chin hrçic phát trin kinh 
t - xã hi 10 nãm 202 1-2030; K hotch phát trin kinh t - xà hi 5 näm 202 1-
2025 cüa qu& gia, ngành, linh virc, dja phung, quy hoach qu& gia, vüng, 
ngành, tinh dircic cp có thrn quyn phê duyt. Bào dam ccr cu dtu tu hài bOa, 
hgp 1, hiu qua giia các vñng, min, lTnh v1rc, trong do uu tiên vn du ti.r tir 
ngun ngãn sách nba. nuóc cho các vüng dng hrc, min nüi, biên giâi, hâi dào, 
vüng dng bào dan tc thiu s, ving sâu, vOng xa, khu vrc chju ành huông b&i 
djch bnh, thiên tai, bão lu và các vüng, khu vrc có diu kin kinh t - xã hi 
dc biêt khó khán... 

3.6. Quéc hi dã thông qua Nghj quy& v chü tnrcing du tu Chuong trinh 
miic tiêu quc gia xây drng nông thôn mói giai don 2021-2025 vâi mic tiêu 
dn näm 2025, phn du trên cã nrn9c cO it nh.t 80% s xâ dt chun nông thôn 
miii (trong do cO 10% s xä dat chun nông thôn m&i kiu mu, không cOn xã 
duói 15 tiêu chI, 50% huyn, thj xä, thành ph trrc thuc tinh và 15 tinh, thành 
ph trrc thuc Trung i.wng); 60% s thôn, bàn, p thuc các xâ dc bit khó 
khàn khu vic biên gi&i, ving nüi, vüng bãi ngang yen bin và hãi dâo duçic 
cong nhn dt chun nông thôn mài. Thu nhtp bhih quân cüa ngu&i dan nông 
thôn tang It nht 1,5 ln so vài näm 2020. Ngân sách Trung uang b tn cho 
Chucing trInh là 39.632 tS dng, trong do có 30.000 t vn d.0 tu phát trin. 

3.7. Quóc hi dä thông qua Nghj quy& phê duyt chü truclng dtu tu 
Chuo'ng trinh miic tiêu quc gia giàm nghèo bn vOng giai dotn 202 1-2025; 

giao Chinh phCi tip tic clii dto, diu hành, rà soat, bào dam không d trOng lap, 

bO sot ni dung, di tuqng h trq; có cu ch long ghép chinh sách, tich hçip 
ngun 1%rc giüa các Chucing trInh mic tiêu quc gia, bâo dam hiu qua ngun 
1%rc d.0 tu; can di, b sung ngãn sách trung uang d thrc hin tin ding chInh 

- ., . , , .,. , , , A sach xa hçn ho trçl giam ngheo va co giai phap huy dçng hçrp ly cac nguon von 
ODA, vn du tu cüa các thành phn kinh t, vn xâ hi boa cho Chuccng trinh; 
nâng cao nhmn thrc, tto dng thu3n cüa các cp, các ngành và toàn xä hi v 
giàm nghèo bn vUng, khoi dy tinh than tir hrc, tir cumg yuan len thoát nghèo 
cüa ngui dan. Giao ThO tu&ng ChInh phü quy& djnh du tir Chuang trinh theo 
dung quy djnh ti Lut Du tu công; chi dto xây dirng, hoàn thin báo cáo 
nghiên cru khâ thi Chuong trInh; rà soát, diu chinh, sp xp các dr an, tiu dr 
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an theo hu&ng bào dam sir lien kt, phii hçrp vâi miic tiêu, chi tiêu cüa Chi.rong 
trinh; quy dinh nguyen tc, tiêu chI, djnh müc phân b vn ngân sách Trung 
ucing th1rc hin Chixcmg trInh; chi do cong tác t chrc, giám sat, dánh giá 
Chucing trInh và cong tác diu phi gitta các b, ngành và dja phi.rang; thành 1p 
Ban Chi d.o thc hin Chuong trInh mic tiêu quc gia O c.p Trung irnng cho 3 
Chuong trInh (giám nghèo bn vüng giai don 2021-2025, xây dmg nông thôn 
mâi giai dotn 2021-2025; phát trin kinh t - xâ hi vüng dng bào dan tc thiu 
sé và min n1ii giai doan 2021-2030). 

4. Chu'o'ng trInh xây dng 1ut, pháp InIi và Chuffng trInh hot dng 
giám sáttcüa Quc hi 

4.1. Quc hi dã thông qua Nghj quy& v& Chuong trInh xây drng lu.t, 

pháp lênh nàm 2022, diu chinh Chucing trInh xây dirng lut, pháp 1nh nàm 
2021. Diu chinh b sung dij an Lust sfra di, b sung Phi 1ic - Danh mlic clii 
tiêu thng kê quc gia cia Lut Thng kê vào Chuong trInh xây dung lut, pháp 
1nh näm 2021; diu chinh thñ gian trInh dir an Lust  Thanh tra (süa di) ti'r k' 

h9p thu 2 sang kS'  hçp thu 3. Chuong trInh nàm 2022 gm 09 dr an 1ut, 01 dir 
tháo nghj quyt trInh Quc hi thông qua và 02 d1i an lut4  trInh Qu& hi cho 

kin, trong do, du an Lut Dt dai (sira di) duçic Quc hi cho kin hai l.n. 
Quc hOi  yeu cu các cci quan xây dirng pháp 1ut d cao trách nhim, si& 

ch.t k li4t, k) cl.rang trong cong tác; thc hin nghiêm quy djnh cüa Lut Ban 
hânh van bàn quy phm pháp 1u.t và chuong trmnh xây dirng 14t, pháp 1nh d 

duqc Quc hôi thông qua; pMi hqp chat chë viii Uy ban Thu&ng v11 Quc hi 

xây dimg djnh hu&ng Chuong trinh xay drng pháp 1ut nhim k' Quc hi khóa 
A A A • * A t A 

XV de trinh Quoc hi xem xet, thong qua ti ky h9p thu 2; nghien cmi de kien 
nghj Quc hi, Thy ban Thtrng vi Quc hi dua vào Chuong trInh sira dii, b 
sung hoc ban hành mâi các 1ut, pháp lnh, nghj quyk nhm kjp thai th ch 

hóa chñ truang, nghj quyt cüa Dáng, dáp img yêu cu phát trin và hi nhp 

quoc te cua dat nuoc. 
4.2. Quc hi dà thông qua Nghj quy& ye Chi.rcrng trInh giám sat và thành 

lip 02 Doàn giám sat chuyên d cüa Quc hi nàm 2022, các hott dng giám sat 
Mi cao theo quy djnh (xem xét báo cáo cüa các co quan, cht vtn và trà lôi cht 
v.n, xem xét kin ngh giám sat...); Qu& hi tin hành giám sat Mi cao chuyên 

A 'A I I I A A A I A S A de Vice thrc hiçn chrnh sach, phap luat  ye cong tac quy hoach  ke tu khi Lu.t 

Quy hoch duqc ban hành" ti k' h9p thu 3 và "Vic thc hin chinh sách, pháp 

'Bao gm: (1) Lut Cãnb sat cci dtng; (2) Lut Din ãnh (sia dii); (3) Luât Kinh doanh bão him (sia dM); (4) 
Lust Thi dua, khen thirOng (sia dôi); (5) Lut sCra di, bô sung mOt s6 diu cüa Luât Sâ hilu tn tu4; (6) Lut Dâu 
kht (sia dSi); (7) Luat Phông, chng bo Ic gia dlnh (sCra di); (8) Lut Thanh tra (sCra doi); (9) LuIt Thrc hin 
dn chü a x, phtrvng, thj trn; (10) Nghj quyt cüa Quc hi v Chucing trinh xay drng 1ut, pháp Inh nm 
2023 (Va dièu chlnh Chucmg trinh xây drng Iuât, pháp 1nh nm 2022 - nu có). 
4Bao gôm: (1) Lut Bâo v quyên lçii ngubi tiêu dung (sira ti); (2) Lut D4t dai (sCra dôi). 
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1ut v thirc hành tit kirn, chng lang phI giai doin 20 16-2021" tai  k' hçp thir 
4. Dng thi, giao IJy ban Thu?ing vi Quc hi xay drng D an di mói hott 
dng giám sat d trin khai trong näm 2022 và the nàm tip theo. 

5. V Ngh quyt kr hQp tlifr n1it, Quc 1ii klióa XV 
Quc hi dã thông qua Nghj quyt k5' hçp thu nht, trong do ghi nh.n 

toàn dan, toan quân và ca h thng chinh trj dä chung sue, dng lOng, n 1%rc vtxçit 
qua mi khó khän, thu tháeh, trin khai quy& 1it, dng b, sang tao, linh hot 
nhiu bin pháp d kim soát, ngän chn dai  djch Covid- 19 và thirc hin t& các 
nhim vi phát trin kinh t - xã hi, bào v si'rc khOe cña Nhân dan. 

TruOc tInh cht nguy him cüa bin chüng mói cüa djch Covid -19, de 
d9a nghiêm trQng dn sue khOe, d&i sng cüa Nhãn dan vâ tác dng tiêu cijc dn 
phát trin kinh t - xã hi cüa d.t nix6c, Quc hi yeu cu ChInh phü, Thñ tu&ng 
ChInh phü, các cp, các ngành, các dja phuong c.n chü dng barn sat tInh hInh 
thrc t, tip tie tang cu&ng các giài pháp rnnh me, quy& 1it, hiu qua hcn nüa 
d kim soát t& djch Covid-19, thc hin ct giàm ti thiu 50% kinh phi hi 

nghj, cong tác trong và ngoài nithc con 1?i  cüa các B, co quan trung uong, dla 
phucing và tit kirn them 10% chi thumg xuyen khác cOn 1i cüa nàrn 2021; thu 
hi các khoán chi thu?ing xuyen chua thrc sir cn thit, eh.m trin khai d b 
sung dir phOng ngân sách trung ucmg và dja phucrng, tp trung cho cong tác 
phông, chng djch. Giao ChInh phü, Thu tithng ChInh phü quyt dnh và chju 
trách nhirn v vic thrc hin mt sé giài pháp cp bach trong phOng, ching 
dich, nhi.r: áp diing bin pháp giàn each, hn ch mt s phucmg tin, yêu cu 
ngithi dan không ra khOi ncii cu tth trong khoâng thai gian nht djnh ti mt s 
khu vi1c, dla  bàn cn thit; t chrc các Iirc luçing d bào dam an ninh, tr.t tr, an 
toàn xâ hi trong vüng có djch; bin pháp de bit v thông tin lien 1c và sir 

ding các phi.rong tin thông tin lien ltc và các bin pháp khác cO th áp d%lng 
trong tinh trng khn cp d ngän chn hiu qua djch bnh lay Ian. Ifu tiên su 
dung ngân sách nhà nuac và huy dng mci ngun.1rc hqp pháp khác cho cong 
tác phông, chng djch. Bào dam an sinh xã hi, vic lam, chàm lo sue khOe và 
dai sng Nhân dan; quan tam h trçi nguôi cO công, gia dInh chInh sách, nguai 
nghèo, ph%1 nft, tré em, nguai cao tuiM, nguñ khuyt tat, ngui yáu th và 1irc 

lisçing tuyn du chóng djch; tip tiic eó giài pháp thi& thirc, hiu qua ho trçi cho 
ngu&i dan, nguai lao dng, nguai sà dyng lao dng, doanh nghip bj ánh hithng 
tàdich... 

6. Tng hç'p kin, kin nghj clia cü' tn vã Nhân dan 
Sau kS'  hp thu 11, Quc hi khóa XIV dn nay, Doàn Chu tjch Uy ban 

Trung uo'ng Mt trn T quc Vit Nam phi hçip vói Uy ban Thu&ng vii Qu& 
hi dã tng hçip ' kin, kin nghj cüa oCr tn và Nhân dan ca nuâc. Thông qua eác 
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hi nghj tip xic cr tn 4n dng bu cü và báo cáo cüa Mt trn T quc Vit 
Nam các cp, c1r tn và Nhân dan tip tic bay to nim vui mmg, phn khài ye 
kt qua Dii hi XIII cüa Dáng, kt qua cuc bu cà dai  biu Quc hi khóa XV, 
dai biu Hi dng nhân dan các cp nhiêm k' 2021-2026, dc bit kt qua tich 
circ trong phOng, chng djch Covid -19; trin khai D an tng the và Chuang 
trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh t - xâ hi vüng dng bào dan tc thiu s 
và min nüi giai doan  202 1-2030; cong tác d.0 tranh phOng, cháng tham 
nhüng,... Dng thii, kin nghj nhiu giãi pháp nhm tao  dt phá trong diu hành 
dê phát trin kinh t - xã hi, phOng, chng Covid -19, bào dam an sinh x 
hi, giài:quy& vuó'ng m.c, b.t cap, chng chéo v ca ch& chInh sách, quy 
djnh cüapháp 1ut,... 

ifi. BiNH HU'NG CONG TAC TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn lam ni bt kt qua và ' nghia cüa kS'  hçp thir nht, Quc 

hi khOa XV, nht là kt qua cong tác t chirc, nhân sir nhim k' 2021- 2026 và 
si di&u hành chü dng, 11th hoat,  sang  tao  cüa Doàn Chü tjch, si1 n hrc, trách 
nhim, tam huy&, trI tu dóng gop nhiu kin sâu sic, cht hrqng cüa dai  biu 
Quc hi dâ gop phn thành cong cüa kr hçp. Khng djnh vai trO, trách nhim 
cüa Quác hi, dai  biu Quc hi trong trin khai thc hin th.ng lçii Nghj quy& 
Dai hi dai biu toàn quc thn thu XIII cüa Dàng, Nghj quyt cña Quôc hi khóa 
XV v phát trin kinh t - xä hi 5 nàm giai dotn 202 1-2025, cüng nhu trong 
di mói, hoàn thin,, nâng cao chit luqng, hiu qua hoat dng ci1a Quc hi. 

- Tip ti1c tuyen truyàn Liii kêu gçi cüa Tng BI thu Nguyn Phü Trçng v 
cOng tác phông, chng dai  djch Covid-19, Kt 1un s 07-KL/TW ngày 11/6/2021 
cüa B Chinh tij v mt s nhim v1 trçng tam tang cung cong tác phOng chng 
djch Covid -19 và phát trin kinh t - xã hi và Nghj quyt s 861NQ-CP cüa 
ChInh phü v các giài pháp bach phOng, chng djch Covid — 19 thirc hin 
Nghj quyt s 30/2021/QI-I15, ngày 28/7/2021 c11a Quc hi v k' hçp thir 
nht, Quc hi khOa XV. 

- Tuyên truyn cac nghj quyt, quyt djnh dã dugc Quc hi thông qua, 
nhat la cac ngh quyet ye ke hoch phat then kinh te xa hQl 5 nam gial doan  2021 
— 2025, k hoach  tãi chinh quc gia, vay, trâ nçi công, kê hoach du tu cong trung 
han, Chucrng trinh m1ic tiêu quc gia giãm nghèo bn vüng giai don 2021 - 
2025..., và các giái pháp trQng tam phát trin kinh t - xâ hi, ngân sách nhà nithc 
6 tháng cui nm 2021; cong tác th'çrc hãnh ti& kim, chng lang phi näm 2020)- 

BAN TUYEN GL&O TRUNG UNG — VAN PHONG QUOC HQi 



J. 
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