
BE CUONG TUYEN TRTJYEN 
, , A• Ket qua ky h9p thir nhat, Quoc h9i khoa XV 

I. BOT CAN}I, NQI DUNG CUA K HQP 
1. Bôi cãnh 
Kr hQp thu nMt, Quc hi khóa XV din ra trong 9 ngày ti'r ngày 

20/7/2021 den ngày 28/7/2021. Day là ki  hop din ra trong bi cành djch Covid 
-19 din bin phirc ttp, có tInh cht nguy him ciXa bin th vi tht mói, biXng 
phát m?nh  tçti Thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Nam, Vói tinh thn trách 
nhim, n lirc, Quc hOi  lam vic rt khn tri.wng, lien tc, không có ngày nghi 

d hoàn thành, bão dam chat luqng nOi  dung, chucmg. trInh d ra; kS'  hp d,kt 

thüc s&m 3 ngày so vOi chuang trInh cia dugc thông qua, tao  diêu lcin cho các 

dai biu Quc hi là lanh do các dja phuccng, các b, ngành tp trung chi dao 
cong tác phông, chng dch 

2. Ni dung k5' h9p 
Day là kS'  hçp du tiên cüa nhim k' mdi, Quc hi cia dành nhiu th?yi 

gian xem xét, thào lun dan chü, quyt djnh nhftng vn d quan tr9ng, gôm: xem 
xét cho kin các báo cáo v tng kt cuc bu ciX dai  biu Quc hi khóa XV 

và dai  biu Hi dng nihân dan các cp nhim k' 2021-2026 và xác nhn iii each 

• dai biu Quc hOi  khóa XV trüng Cu; xem xét, quy& djnh ca cu t chuc và bu, 
phê chun nhân sr cp cao cUa b may nhà nuc, báo dam dg quy djnh ciXa 
Dãng, pháp lut ciXa Nhà nuóc; xem xét, thông qua29 Nghj quyk, trong do có 
17 Nghj quyt v tè chüc b may và nhân sir; 11 Nghj quyt chuyên d (v cáe 

k hoach  5 nàm giai doin 2021-2025; v phát trin kinh t - x hi, tài chInh 
quc gia và vay, trà nçi công, dan tu cong trung han;  phê chun quy& toán ngân 
sách nhà nuóc näm 2019; hai chucing trInh mlic tiêu quc gia; chixng trInh xay 

dçmg 1ut, pháp 1nh, chucing trinh giám sat cüa Quc hi, thành 1p Doàn giám 
sat chuyên d näm 2022) và Nghj qiiyt k' hp thu nht, Quc hi khóa XV. 
Xem xét k5 1u0iig v dánh giá kt qua thc hin k hoach  phát trin kinh t - xa 
hi, ngân sách nhà nuâc 6 tháng du nàm và các giài pháp thc hin 6 tháng 
CUOi nàm  2021; cOng tác thirc hnh tiêt kim, chng lang phi nm 2020; tng hçip 
kin, kin ngh cüa cir tn và Nhân dan g&i dn k' hçp thir nht, Quc hi khóa XV. 

II. KET QUA CUA K HQP 
, , , X • • A A 1. Ye cac bao cao ket qua tong ket ban cir du bien Quoc h9i khoa XV 

A A X A A F A F A va du bieu Hi doug nhan dan cac cap nhiçm ky 2021-2026 va xac nhn tir 
each ella dti biêu Quc hi khóa XV 

Qu& hi khng djnh duâi sir lanh dao  sâu sat ella B ChIrih trj, sr chi dao 
t chic thirc hin quy& 1it, khoa hoc, kjp thi, chuyên nghip, sang tao  dlla 
Quéc hi, Uy ban Thithng vii Quc hi, Hi dng bt ciX quc gia, ChInh phll, 
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Uy ban Trung ucing Mt trn T que Viêt Narn, các cap, ngành, các T phçi 
trách cong tác bu cir th Trung ucng dn dja phuung, cuc bu cir dti biêu Quc 
hi khóa XV và 4i biu Hi ding nhân dan các cp n1iim k5r 2021-2026 dã 
thành cong rt t& dçp,dã bu duçic 499 di biu Quc hi, 266.022 dai  biu  HOi 
cIng nhan dan các cp. Các dai  biu duçc btu bào dam tiêu chun, cMt luçing, 
cci cu, thành phn dai  din cUa các tng lap Nhân dan trong Quc hi; ' 1 (Iti 
biu kiêm nhim lam vic trong các cci quan hành pháp, tu pháp gi5m; t5r 1 dai 
biu hott dng chuyên trách tang; t5' l dai  biu Qu& hi, dai  bi&i  HOi  C1ng 
than dan các cp trüng cir là nguii dan tc thiu sé,, phii ntt dtt cao hon so vói 
thim k5i tnrórc; trInh d chuyên mon cüa nhCtng nguñ trüng cii dti biu Quc 
hOi, dai biu Hi dng nhân dan các c.p cao hon so vai nhirn k5r truic. 

Qu& hii trân trçng c1r tn và Nhân dan cà nuac dã huOng üng, tham gia 
rt tich circ và Co trách nhim, gop phn thành cong cüa cuOc  bu ci. Dng th&i, 
yêu cu các vi dai bju Quc hi, dai  biu Hi dng nhân dan nôu cao trách 
nhim cüa ngui dai  biu Nhân dan, phát huy thi da nàng 1c, ban linh, trI tue, 
khOng ngrng di m6i sang tao,  barn sat thirc tin, nâng cao ch.t luqng, hiu qua 
boat dng cña các cci quan dan cfr, kjp thi hin k d ban hành các quyt sách 
diing din, hçip lông dan, gop phn thçrc hin thing lçii Nghj quy& Dai  hi  dai 
biu toàn qu6c ln th(r XIII cüa Dáng. 

2 V cong tác t chfrc, nhân si 
Quc hi dã quy& djnh s6 luçing thành viên IJy ban Thuông v' Quéc hi 

(gm Chü tjch Que hOi,  04 Phó Chü tjch Quc hi, 13 Uy viên Uy ban Thuông 
vi Quc hi); cci cu t chüc cña Cliinh phü (gm 18 BO'  và 04 cci quan ngang 

B 2); cci cu s luçmg thành viên ChInh phü (gm Thu tuang Chinh phü, 4 Phó 
Thu tuâng Chinh phü và 22 b truO'ng, thành viên khác). 

Qu& hi dà bu, phê chun 50 chirc danh lath dao  cp cao cüa Nhà nuac 
(Chu tich nucic, Chu tich Quc hôi, Thu tucing Chinh phu, Pho Chu tichnuc,c, 
Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Viçn trucing Viçn kiem sat than dan toi cao, 
Tng Thu k  Quc hi, Chu tjch Hi dng Dan tOe,  Chü nhim 09 Uy ban cüa 

Quc hOi,  Tng kim toán Nhà nuóc, 04 Phó Thu tuàng ChIth phü, 18 BO 

trncng, 04 Thu tru1ng cci quan ngang BO,  01 Phó Chü tjch, 04 Uy viên HOi 
ding Quc phông và An ninh). Dng thèd, phê chun 04 Thm phán Tôa an 
than dan ti cao. Sau khi duoc bu, Chü tjch Quc hOi,  Chu tjch nuac, Thu 

tithng Chinh phü và Cháth an Tôa an nhan dan ti cao da tuyên th trirac Qu& 

'B Quc phOng; B Cong an; B Ngoi giao; B Ni vi; B Ti.r phap; B I( hoach Va Du tu; B Tài chfnh; 
B Cong Thuong; BQ Nông nghip và Phát trin nông thOn; B Giao thông van tài; BQ Xây drng; BQ Tai 
nguyen va Môi trtthng; B Thông tin và Truyn thông; B Lao dung - Thucmg binh và X hi; B Von hOa, Thô 
thao và Du ljch; B Khoa h9c và COng ngh; B Giáo diic và Dào tao;  B Y t& 
2 Uy ban DOn tQc; NgOn hông Nhà nuàc Vit Nam; Thanh tra Chlnh phü; VOn phàng ChInh phil. 



hi, tnrrc dng bào, cr tn cà ntthc theo quy djnh cüa Hin pháp, th hin rO 
trách nhim, cam kt manh m, quyt tam cao hoàn thành trQng trách ma Dàng, 
Nhà nu6c và Nhân dan giao phó và dáp 1rng kr v9ng cüa cir tn. 

Cong tác t chirc, nhân sçr là nii dung quan tr9ng cUa kr hçp, Co nghTa 
quyt djnh dn chit luqng, hiu qua hoat  dng cita b may nhà nuóc trong Ca 
nhim ki dâ duçic Quc hi chun bj cn trçng, bài bàn, báo dam. dan chiX, dung 

chà truang cüa Dàng, quy dinh  cüa pháp 1ut. Quc hi tin tumg các vj länh 
do mOi duçic bu, phê chun nêu cao tinh thn trách nhim, cng hin h& src 
minh phiing six T quc, phiic vçi Nhãn dan, tip tic n l%rc, phn du, tIch erc 

1.ng ngIe, linh hot, di mói, sang tto quyt 1it trong chi dto, diu hành; xay 

dirng bnáy nhà nthc hem chInh, k5' lut, k' cuang, hiu 1c, hiu qua, gop 
phn dua'd.t nuóc vuqt qua khó khàn, thách thirc, tto but phá v phát trin kinh 

t - xâ hi trong giai dotn 2021-2026, gop phn thrc hin th&ng lçii các mvc  tiêu 
ra cüa.Nghj quyt Dti hi XIII cüa Dàng. 

3. V kinh t - xä hi và ngân sách nhà ntr&c 
3.1. Quc hi d thào 1un, xem xét các báo cáo diánh giá kt qua thc 

hin k hoch phát trin ldnh t - x hi, ngân sách nhà nithc 6 tháng du nàm 
và các giài pháp thvc hin 6 tháng eui nàm 2021; cong tác thvc hành ti& kim, 
chng lang phi näm 2020. Quc hOi  khng djnh trong bi earth djch bnh din 

bin phuc tap, dual sv lânh do cüa Dáng và sv giám sat, dng hành cüa Quôc 
hi, sv chi dao, diu hành quyt 1it, kjp thii, hiu qua cüa ChInh phü, Ban Chi 

do quc gia phông, chng djch Covid-19, cp üy và chinh quyn, các doàn th& 

(dc bit là lvc hrqng tuyn du cüa ngành Y, quail dci, cong an, tInh nguyen 
vien, cong dng doanh nghip và Nhân dan...) chudng phông, chng hiu qua 
djch bnh; 6 tháng du nàm 2021 chüng ta d thvc hin t& "miic tiêu kép" vra 
báo v sue khOe Nhân dan, vira duy tn phát trin kinh t - xã hi, bão dam kinh 
t vT mô tip tçtc M djnh, 1tm phát duqc kim soát; các giài pháp tit kim chi 
duçic thvc hin trit d nh.m bào dam ngun 1c cho vic phông, chng djch và 
thvc hiên các chInh sách an sinh xa hi; git vmg quc phông, an ninh, bào dam 
trat t%r, an toàn xa hi; tip tic tang cung quan h di ngoLi,... 

Quc hi ghi nhn nhmg k& qua tIch eve  nêu trên, dng thai, yêu cu 
ChInh phü, các cp, ngành và dja phuang chü dng barn sat tinh hinh thvc t, 
tip tic tang cuing các giãi pháp mtnh me, quyt lit, hiu qua hcin nta d vira 

kim soát t& djch Covid-19 vüa thuc d.y phát tnin kinh t - xã hi, phn du 
. A . , .X . A thvc hiçn thang lçn Ngh quyet cua Quoc h9l ye ke hotch phat trien kmh te - xa 

hi 11am 2021; dng thai chñ dng diu hành ngân sách nhà nuóc näm 2021 phñ 
hçp thc tin eüa dt nuóc; thvc hin tat chucing trInh thvc hành tik kim, 
chang hang phi. 
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3.2. Quc hi dà thông qua Nghj quy& diu chinh dir toán clii ngân sách 
nhà nrnic và phê chun quyt toán ngân sách nhà nuâc narn 2019, trong do, tng 
sé, thu can di ngân sách nha nuc là 2.139.639.446 triu dng; tong so clii can 
died ngân sách nhà nuâc là 2.119.541.763 triu dng; bi chi ngân sách nhà nuâc 
là 161.490.730 triu dng, bang 2,67% tng san phm trong nuâc (GDP). Quc 
hi cl nghj ChInh phü tang cuing kr lust, kSr cuo'ng tài chinh, nâng cao hiu 
qua, hiu 1iic cong tác quail l, sir diing ngân sách nhà nrnc; cái cách chInh sách 
thu - chi; chn chinh tmnh trtng trn thu& nçi d9ng thu; chinh dn cong tác quàn 
l chi dtu tix; quàn 1 chtt chè các khoãn chi chuyn ngun; xCr l nghiêm các 
trtxing hcip d nçi dung xây dirng ca bàn, chuyn ngun, tern üng ngân sách sai 

. r .,. , A .,. m A quy dnh, dong thai co giai phap day manh  giai ngan von thu tix cong; tang 
cuing kim soát ng cOng, dy mtnh thc hành ti& kim, phông, chng tham 
nhfing, lang phi. Dng thOi kim dim lam r trách nhirn, xr 1 nghiêm các t 
chirc, cá nhan có hành vi vi phtm pháp lut trong quàn l, sir di111g ngn sách 
nhà nuâc. Nghiên ciru rut ngn quy trinh, thôi gian quy& toán ngân sách nhà 
nuâc so vOi quy dinh hiên hành d trInh Quc hOi  xem xét, phê chun quy& toán 
ngân sách nba nuic h&ng närn vào kSr h9p cued näm tip theo, gop phn quàn l)'r, 

sii dng ti& kim, hiu qua ngun lirc tài chinh - ngân sách cüa nhà nu'âc. 

3.3. Quc hi dã thông qua Nghj quyt v k hotch phát trin kinh t - xà 
hi 5 nàm 2021-2025 vui 23 chi tiêu và 12 nhirn v11, giài pháp chü yu, nhu: 

T.p trung thirc. hin miic tiêu kép vira phOng, chng djch Covid-19, vira phic 
hed, phát trin kinh t - xà hi, vira bâo dam sue khóe, tInh mng cüa Nhân dan, 
bão dam an sinh xä hi. Tip t%Tc xây dimg, hoàn thin dng b th ch phát 
trin, truâc h& là th ch kinh t thj tru6ng djnh huàng xâ hi chü nghTa, kjp 
thii th ch hóa các chü tnrong, drnmg led Nghj quy& Di hi ln thIr XIII cüa 
Dàng. D.y rninh ca cu 1ii nn kinh t gn vâi deii mcii mô hmnh tang trn&ng, 
nâng cao näng sut, ht luçing, hiu qua và sirc ctnh tranh; phát trin kinh t séi, 
xä hi s& D.y mtnh xây drng, phát trin h thng k& cu ht tang chiên 1uc 
dng hO,  hin dd. Phát huy giá trj van hoá, sic mnh con ngithi Vit Narn và 
sirc minh di doàn k& toàn dan tOc,  thc hin tin bO,  cong bng x hOi,  nâng 

cao dôi sng Nhân dan, bào dam gn k& hài hoà gitta phát trin kinh t vui van 

hóa, xà hOi.  Nâng cao hiu 1rc, hiOu qua quail l nhà nuc và nàng lirc kin tao 
phát trin; thirc hin cài each tin luang; si& ch.t kr 1ut, kr cuang hành chinh 

di dôi vOi tao  dmg môi trithng died mói sang tao... 

Quc hOi you c.0 Chinh phü, TOa an nhân dan ted cao, Vin kirn sat nhân 

dan ted cao, Kirn toán nhà nuuc xây dimg chucing trInh hành dng cüa nhiin 
kr, trong do xay dmg k hoach  c'i th cho tüng närn cua nhim kr; thc hin 
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hiu qua Nghj quy& cña Quc hi; báo cáo Quc hti kk qua thirc hin Nghj 
quyt gita nhim k5' (cui nàm 2023). 

3.4. Quéc hi dã thông qua Nghj quyt v 1c hoach tài chInh quc gia và 
vay, trà nçi cong 5 nàm giai don 2021-2025, phtn du thng thu ngân sách nhà 
nuâc cà giai dotn khoãng 8,3 triu t5 dng; tng chi ngân sách nhà nuóc khoáng 
10,26 triu ' dng; t5r tr9ng chi du tir phát trin hhg näm dit 28%; t5 trçng 

chi thisng xuyên bInh quân khoáng 62-63% tng chi ngân sách nhà nuâc; phn 
du tang tsr  tr9ng chi du tu phát trin dtt khoàng 29%, giám t5r trçng chi thu&ng 
xuyên xung lthoãng 60%; t5r 1 bi chi ngân sách nhà nuâc giai doin 2021-
2025 bInh quail 3,7% GDP, phn du giàm t5 l nay xung duâi 3,7% GDP. 

Tng mi'rc vay trong giai doan  202 1-2025 cüa ngân sách Trung rnmg 
khoàng 3,068 triu r  dng. Nçi cong hang nàm không qua 60% GDP, ng ChInh 
phü khôhg qua 50% GDP, nçi nuâc ngoài cüa quc gia không qua 50% GDP; 

nghia v trà nçi trc tip cüa ChInh phü (không bao gm cho vay lai)  không qua 
25% tng s thu ngân sách nhà nuóc; nghia v11 trâ nq nuóc ngoài cüa quc gia 
(khong bao gm nghia vt trà nçi gc ngn htn duói 12 tháng) không qua 25% 
tng kim ngch xu.t lthu hang hóa, djch vi. f)Mg thyi, d ra mt s giái pháp 
c bàn, nhu: Nghiên ciru, sira di Lut ngân sách nhà nithc và các van bàn pháp 
lut lien quan phü hçip vOi tic tin, tlhig vai trô chü dao  cüa ngân sách Trung 
uclng. Khn tnxcing si'ra di, hoàn thin mt s 1u.tthu& nht là thu giá trj gia 
tang, thu thu nhp doanh nghip, thu tiêu thi dc bit,... Tip t%ic c c.0 1ti chi 

ngân sách theo hixâng bn v0ng, giàm t5r trQng chi thung xuyên, tang t trçng 
chi d.0 tu phát trin. Si& ch.t k5' 1ut, k$' cuang tài chInh - ngân sách nhà nithc, 
nçi công, quán l tài san công, tang cithng cong tác giám sat, thanh tra, 1dm tra, 
kim toán,... 

3.5. Quãc hi d thông qua Nghj quy& v k hoçtch du tu cOng trung han 
giai dotn 202 1-2025; trong do tng müc vn du tu trung han  ngun ngân sách 
nhà nuc giai doin 2021-2025 là 2.870.000 t5 dng (vn ngân sách trung ucng 

là 1.500.000 tsr dng, vn can di ngân sách dja phrnmg là 1.370.000 t5' dng); 
bé trI 100.000 t5 dng d thirc hin 03 Chumg trInh miic tiêu quc gia; 
65.795,847 t5'dng d tip tic thc hin 03 d an quan tr9ng quc gia, 38.738 
t5r dng d du tix dir an quan trçng quc gia du?mg b cao tc Bc - Nam tuyn 
phIa Dông gia doan  202 1-2025. Quc hi giao chInh phü chi dao  khn truang 
hoàn thin thit tiic du tu, trInh Quc hi xem xét quyt djiih chü trizcmg du tu 
d& vói các dr an quan tr9ng quc gia và m'crc vn b trI cho tirng dr an theo 
dñng quy djnh cüa L4t Du tu công, không chia nhO dir an déji vOi s vn 
78.719 dng d du tix các d an di.thng b cao tc, dir an tr9ng dim khác. 
Dng thôi, yen cu du tu CO tr9ng tam, trçng dim, dng b, hin dai,  sthn hoàn 
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thành dua cac cong trInh di vao sü diing, phát buy hiu qua th%rc tê. Tp trung 
dau tu cho các chucing trInh muc tiêu quc gia, các d an quan tr9ng quOc gia, 
dir an tr9ng dim, có nghia thüc dy phát trin kinh t - xà hi, nâng cao nàng 
lire canh tranh cña nn kinh t, tao dt phá thu hut vn du tu theo phucmg thcrc 
diôi tao cOng tu. Khc phuc tinh trng d.0 tu phân tan, dan trãi, giãrn têi da s6 
hxqng cáo dir an khyi cong mâi. Du tu cong phài barn sat và phiic vi cho vic 
thrc hin t& cáo m11c tiôu, dnh hung phát trin tai  Chin 1uc phát trin kinh 
t - x hi 10 nm 202 1-2030; K hotch phát trin kinh t - xã hOi  5 nàm 202 1-
2025 cüa quc gia, ngành, 11'nh vrc, dja phucrng, quy hoach  quc gia, yang, 
ngành, tinh duçic cp có thrn quyn phO duyt. Bào darn ccr cu d.0 tu hài hôa, 
hçrp1, hiu qua giüa cáo yang, rnin, linhvrc, trong do iru tiên véndututix 
nguon ngan sach nha. nucic cho, cac vung d9ng ivc, mien .nui, bien girn, hai dao, 
ving dng bào dan tc thiu s6, yang sâu, ng xa, khu virc chu ành huâng bii 
djch bnh, thiên tai, bâo lii và các ng, khu vrc có diu kin kinh t - xà hi 
dtc bit khO khàn... 

3.6. Quc hi dã thông qua Nghj quy& v chü tnwng du tu Chixng trinh 
mic tiOu quc gia xây d%rng nông thôn rnâi giai don 2021-2025 vYi mic tiOu 
d&i näm 2025, phn du trên Ca nuc cO It nh.t 80% s6 xâ dt chun nông thôn 
mi (trong do có 10% sé, x dt chun nông thôn mâi kiu mu, không cOn x 
duM 15 tiêu chi, 50% huyn, thj xã, thành ph trrc thue tinh và 15 tinh, thành 
ph trrc thuOc  Trung uorng); 60% s thôn, bàn, p thuc các xà d.c bit khó 
khän khu virc biên giri, vOng nih, ving bãi ngang yen bin và hài dão duçic 
cong nl4n dt chun nông thôn mdi. Thu nhp bInh quân cia nguM dan nOng 
thôn tang It nht 1,5 ln so vi nàm 2020. Ngân sách Trung ucrng b tn cho 
Chuong tnIinh là 39.632 t dng, trong dO có 30.000 t vn du tu phát trin. 

3.7. Quc hOi  dà thông qua Nghj quy& phê duyt chi tri.rcrng du tu 

Chucrng trmnh m1i0 tiêu quc gia giàm nghèo bn vttng giai don 2021-2025; 
giao Chirth phil tip tçic clii dto, diu hành, rà soát, bào darn không d trCing lip, 
bO sot ni dung, di ttrcing h trç; có ocr ch long ghép chmnh sách, tich hçip 
ngun liro gitta cáo Chucrng trInh miIo tiôu quc gia, bào darn hiu qua nguOn 
lirc du tu; can di, b sung ngân sáoh trung ucrng d thirc hin tin dirng chmnh 
sách xa hi h trçr giàrn ngheo và có giài pháp huy dng hcrp 1 cáo ngun von 
ODA, vOn du tu cia cáo thành phn kinh t, vOn xà hi hOa cho Chuung trInh; 
nâng cao nhân thic, tto dOng thi4n cia cáo c.p, cáo ngành và toàn xã hi v 
giárn nghèo bn vttng, khcri d.y tirih thin tir hro, tir curng vuo'n len thoát nghèo 
cia ngrnM dan, Giao Thi tuàng Chinh phi quyOt djnh du ttx Chucing trInh theo 

ding quy djiih tii Lut D.0 tu công; ohi dao  xây dimg, hoàn thin báo cáo 

nghiên ciru kM thi Chucing trInh; rà soát, diu chinh, sp xp cáo dir an, tiu dir 
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an theo hucng bão dam sir lien kêt, phü hçTp vOi miic tiêu, chi tiêu cüa Chucing 
trmnh; quy djnh nguyen tc, tiêu chI, djnh müc phân b vn ngân sách Trung 
iicmg thirc hin Chrnmg trInh; chi dto cong tác t churc, giám sat, dánh giá 
Chucrng trInh và cong tác diu phi gifla các b, ngành va dja phucmg; thành 1p 
Ban Chi dto thirc hin Chucmg trinh mic tiêu quc gia i cp Trung ucing cho 3 
Chuang trinh (giâm nghèo bn vfrng giai doçtn 2021-2025, xây di.rng nông thôn 
mâi giai dotn 2021-2025; phát trin kinh t - x hi vüng dng bào dn tc thiu 
s và min nüi giai dotn 2021-203 0). 

4. Chiro'ng trinh xây thing Iut, pháp Inh và Chtro'ng trInh hot dng 
giám sátcüa Quc hi 

4.1. Quc hi dä thông qua Nghj quyt v Chirang trInh xây drng 1ut, 
pháp lrth nàm 2022, diu chinh Chucrng trInh xây drng 1ut, pháp lnh nàm 
2021. Biu chinh b sung dir an Lut sira di, b sung Phii 1ijc - Danh miic clii 
tiêu tMng ke quc gia cUa Lut Thng ké vào Chuang trmnh xây dçmg lut, pháp 
lnh nàm 2021; diu chinh thi gian trInh di,r an Lut Thanh tra (si'ra d&) ti'i k' 
h9p thlr 2 sang ki hpp thu 3. Chuung trInh nàm 2022 gm 09 dr an li4t, 01 dir 
thào nghj, quyt trInh Quéc hi thông qua và 02 dir an h4t4  trinh Quéc hi cho 
kin, trong do, dir an Lut Dt dai (sfra di) duqc Quc hi cho kin hai lan. 

Quc hi yêu cu các cci quan xày dirng pháp lut d cao trách nhim, sit 
cht kS' lust, k3 cirong trong cong tác; thc hin nghiêm quy dnh cüa Lut Ban 
hành van bàn quy phtm pháp lut và chuang trInh xây dimg 14t, pháp 1nh d 
duçic Quc hOi  thông qua; phM hçip cht chê vth Uy ban Thi.thng vii Quc hi 
xây drng djnh h'tr&ig Chirnng trIrth xây dirng pháp 1ut nhim k' Quêc hi khóa 
XV d trinh Quic hi xem xét, thông qua tai  k' hçp thu 2; nghiên elm d kin 
nghj Quc hi, TiJy ban Thung vii Quc hi dua vào Chuong trInh slra di, b 
sung hoc ban hành mâi các lust,  pháp 1nh, nghj quyt nhm kjp thôi th ch 
hóa chü trucmg, nghj quyt elm Bang, dáp 1mg yêu cu phát trin và hi nhp 
quc t cüa dt nuâc. 

4.2. Quc hi dâ thông qua Ngh quy& ye Chuong trinh giám sat và thành 
1p 02 Doàn giám sat chuyên d cüa Quc hi näm 2022, các boat  dng giám sat 
ti cao theo quy djnh (xem xét báo cáo cüa các co quan, chit vn và trá 1i cht 
vn, xem xét kin nghj giám sat...); Quc hi tin hành giám sat ti cao chuyên 
d "Vic thirc hin chInh sách, pháp lut v cOng tác quy hoach  k tü khi Lut 
Quy hoach duqc ban hành" tai  k h9p thu 3 và "Vic thrc hin chInh sách, pháp 

3Bao gm: (1) Lust  Cãnh sat ci dng; (2) Lut Din ãnh (sira di); (3) Lut Kinh doanh bão him (sia di); (4) 
Lut Thi dua, khen thuóng (sia dôi); (5) Lut sira di, b sung mOt  s6 diêu cüa Lut S htu fri tue; (6) Lust Dâu 
khf (sun dti); (7) Lut Phông, chng bo 1c gia dlnh (süa d6i); (8) Lust Thanh fra (sa di); (9) Lut Thrc hin 
dan chü i xâ, phuing, thj trAn; (10) Nghj quyM cüa Quc hi ye Chucing trhih xay drng 1ut, pháp 1nh näm 
2023 (vâ diêu chlnh Chuong trh1 xây dung 1ut, pháp 1nh närn 2022 - nu co). 
4Bao gôm: (1) Lut l3âo v quyên lcd nguri tiêu ditng (scra di); (2) Lut Dat dai (sira di). 
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1ut v thirc hành ti& kiin, cMng lang phi giai don 2016-2021" tai kS' h9p thu 
4. Dông thñ, giao Uy ban Thuô'ng vi Qu6c hi xây dçrng D an di mói hot 
dng giám sat dtrin.khai trong nàm 2022 vacác nàm tMp theo. 

5. Ye Ngh quyet ky h9p thu' nhat, Quoc 1191 khoa XV 
Quc hi dã thông qua Nghj quyt kSr hçp thir nht, trong do ghi nhn 

toàn dan, toàn quân và ca h thong chinh frj dã chung sirc, dng lông, n hrc vixçit 
qua mi khó khàn, thu thách, trin khai quy& lit, dng b, sang tçLo, lirih hot 
nhiu bin pháp d kim soát, ngàn chn dai  djch Covid- 19 và thc hin t& các 
nhirn vi phát trin kinh t - xã hii, bào v sirc khOe cña Nlhân dan. 

TruOc tinh chat nguy him cüa bin chüng mOi cüa djch Covid -19, de 
d9a nghiêm tr9ng dn slrc khOe, d?ii sang cUa Nhân dan và tác dng tiêu circ dn 
phát trin kinh t - xä hi cüa dt nuâc, Quc hi yêu cu ChInh phü, Thñ tuàng 
Ch{nh phü, các cp, các ngàrih, các dja phucing cn chñ (1ng barn sat tInh Mnh 
thuc t, tiôp tue tang cuang cac giai phap rnanh m, quy& hêt, hiêu qua han nta 
de hem soat tot dch Covid-19, thrc hiçn cat giam toi thieu 50/o kinh phi hçi 

nghj, cong tác trong va ngoài nithc con li cüa các B, ca quan trung uong, dja 
phuang và ti& kim thêrn 10% chi thu&ng xuyên khác con 1ii cüa nàm 2021; thu 
hi các lthoàn chi thu?mg xuyên ehua thuc sir cn thi&, chm trin khai d b 
sung dir phông ngân sách trung uang và dja phuang, tp trung cho cong tác 
phOng, chéng djch. Giao Chinh phü, Thu tithng ChInh phü quy& djnh và chju 
trách nhim v vic thirc hin mOt  s giài pháp cp bach trong phông, chng 

dch, nhu: áp dung bin pháp giân cách, hin ch int s phi.rcing tin, yêu cu 
ngu?i dan không ra khói noi cu trO trong khoàng thM gian nht djnh tti mt s 
khu virc, dja bàn cn thi&; t chirc các lic luçrng d bào dam an ninh, tr.t tir, an 
toàn xa hi trong rüng có djch; bin pháp d.c bit v thông tin lien lac và su 
diing các phucing tin thông tin lien 1c và các bin pháp khác có th áp dçing 
trong tInh tring 1thn c.p d ngän chn hiu qua djch bnh lay lan. U'u tiên su 
ding ngân sách nhà nithc và huy dng mci ngun 1c hçip pháp khác cho cong 
tác phông, ch&ig djch. Báo dam an sinh xà hOi,  vic lam, chäm lo sue khOe và 

diii sng Nhân dan; quan tam h trV ngithi có công, gia dInh chinh sách, ngui 
nghèo, phi nft, tré. em, ngui cao tui, ngu?ii khuyt tat, ngu?yi yu th và lirc 

luçing tuyn du chéng djch; tip tiic có giài pháp thi& thirc, hiu qua h trg cho 
nguii dan, ngui lao dng, nguM su ding lao dng, doanh nghip b ành hiRing 

trdjch... 
6. Ting hçrp kin, 1dn nghj cüa cu tn và Nhân dan 
Sau k hp thu ii, Que hOi  khóa XPJ dn nay, Doàn Chü tjch TJy ban 

Trung uo'ng Mt trn T quc Vit Narn phi hgp vâi Uy ban ThiRrng vii Quc 
hi cia tng hçip kin, kin nghj eüa cu tn và Nhân dan cà nithc. Thông qua các 
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hi ngh tip xüc cfi tn 4n dng bâu cir và báo cáo cüa Mt trn T qu& Vit 
Nam các cp, cà tn và Nhân dan tip tiic bay to nim vui mrng, phn khi ye 
kt qua E)ti hi XIII cüa Bang, k& qua cuc bu cir di biu Qu& hi khóa XV, 
di biu Hi ding nhân dan các cp nhim k' 2021-2026, d.c bit kt qua tich 
crc trong phông, chng djch Covid -19; trin khai D an tng th và Chixang 
trinh m11c tiêu quc gia phát tnin kinh t - xâ hi vCing dng bào dan tc thiu s 
và min nái giai dotn 2021-2030; cong tác du tranh phOng, chng tham 
nhQng,... Dtng thai, kin nghj nhiu giãi pháp nhm tio dt phá trong diu hành 
d phát trin kinh th - xi hi, phông, chông Covid -19, bào dam an sinh x 
hti, giài;.quy& vucng m.c, bt cap, chng chéo v ca ch, chmnh sách, quy 
djnh cüapháp 1ut,. 

In. BJNH HUNG CONG TAC TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn lam ni bt kk qua và nghia cüa k' hçp thir nht, Quc 

hi khóa XV, nht là kt qua Cong tác t chrc, nhan sr nhim k' 2021- 2026 và 
sr diu hành chü dng, linh hoit, sang tto cüa Doàn Chii tjch, siI n hrc, trách 

nhim, tam huyt, trI tu dóng gOp nhiu kin sâu s.c, cht h.rqng cüa di biu 
Quc hi dâ gop phn thành cong cüa k' hçp. Khng djnh vai trO, trách nhim 
cüa Quc hi, di biu Quc hi trong trin khai thc hin thng 1i Nghj quyt 
Dti hi dti biu toAn quc 1n thu XIII cUa Bang, Nghj quyt cUa Quôc hi khOa 
XV v phát trin kinh t - xä hi 5 nàm giai dotn 2021-2025, cüng nhu trong 

dM mOi, hoàn thin, nâng cao cht hxçing, hiu qua hoat  dng cüa Quc hi. 

- Tip tic tuyên truyn L?i kêu gçi ca TMg BI thu Nguyn Phü Tr9ng ye 
cong tác phOng, chng di djch Covid-19, Kt luan  s 07-KL/TW ngày 11/6/2021 
cüa B ChInh trj v mt s nhim viii tr9ng tam tang cung cong tác phOng chng 
djch Covid -19 và phát trin kinh t - xâ hi và Nghj quy& s 861NQ-CP cüa 
Chinh phii ye các giái pháp bach phOng, chng djch Covid — 19 thirc hin 

* L * . X Ngh quyet so 30/2021/QH1S, ngay 28/7/2021 cua Quoc hçi ye ky hçp thu 

nht, QuchikhóaXV. 

- Tuyên truyn cac nghi quyêt, quyêt dmh dâ ducic QuOc hOi thông qua, 
nhat la cac ngh quyet ye ke hoich phat then kmh te xa h91 S nam gial doan  2021 

— 2025, ké hoach tài chfnh quôc gia, vay, trà nçi công, k hoach dâu tu cong trung 
han, Chung trInh mic tiéu quc gia giãm nghèo bn vrmg giai don 2021 - 
2025..., và các giái pháp tr9ng tam phát trin kinh t - xà hi, ngân sách nhà nuOc 
6 tháng cui nm 2021; cong tác thiic hành tit kim, cMng lang phI nàm 2020.- 

BAN TUYEN GJAO TRTJNG TJ(1NG — VAN PHONG QUOC HQI 
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