BE CU'ONG
Tuyên truyn kt qua k' hçp thfr 2, Quc hQi khóa XV

I. BOI CANLI, NQI DUNG CUA KY HQP
1. Bi cãnh
K h9p thi'r 2, Quéc hi khóa XV din ra trong 16 ngày, kST h9p chia thành hai
dçit, k& hçip h9p trrc tuyn và tp trung. Day là k' hçp diên ra trong bôi cành djch
Covid -19 & nuâc ta c bàn ducic kim soát, các dja phuong dang tüng bu6c triên
khai thIch lrng an toàn, linh hot, có hiu qua phông, chông djch Covid -19, tp trung
khoi phiic phát trin kinh t - xä hi, to xung lirc mói, khi th. mói cho vic thc
hin th&ng lçii k hoch phát trin kinh tê - xa hi 5 näm 2021 — 2025, Nghj quyêt
Dti hi XIII cüa Dáng. K5r h9p tip tic thc hin di m6i, nt ngàn th&i gian h9p so
v&i các kST h9p cui näm cüa Qu6c hOi nhung bào dam chat luçing, hiu qua và dung
quy djiih.
2. Ni dung cüa k hyp
Kr hçp nay, Quc hi d hoàn thành toàn b chuong trmnh d ra và thành cong
t& dp; Quéc hi dã biu quy& và thông qua 02 1ut, 12 nghj quy&; cho kin v
05 dir an 1ut; tin hành cht vn và trà l&i cht vn. Quc hi dä nghe báo cáo tng
hcip kin, kin nghj cüa cir tn và Nhân dan giri dn kt hp thiT 2, Qu& hi khóa
XV; báo cáo k& qua giám sat vic giài quy& kin nghj cüa cir tn giri dn kSi hp thr
11, Quc hi khóa XIV; xem xét n1iiu báo cáo quan tryng v cong tác phông, cMng
djch Covid -19 và vic thc hin Nghj quyt s 30/2021/QH15 cüa Quôc hi; tinh
hInh thçrc hin chlnh sách, ché d bào hiêm x hi, quàn l và s1r dung Qu5' bão hiêm
xä hi; vic quàn 1, si'r diing Qu5 bào bim y t nàm 2020 và vic thc hin Nghj
quy& s 68/2013/QH13 v dty mtnh thirc hin chinh sách, pháp lut v bâo liim y
t, tin t&i bão him y t toàn dan trong 02 nàm 20 19-2020; cong tác tu pháp, cong
tác phông, chông ti phtm và vi phm pháp 1i4t, thi hành an, phông, chong tham
nhüng nàm 2021.
II. KET QUA CUA KY HQP
1. Cong tác 1p pháp (cac 1ut, nghj quyt hrçrc Quc hi thông qua)
1.1. Lut tha do21, b sung mçt s diu và Phi lyc-Danh myc chi tiêu thong ice
quc gia cza Lugt Thong kê duçc ban hành nhtm dáp lrng yêu cu kjp th&i th ch
boa chU truong ciia Dàng, cung ctp thông tin phiic v11 Dãng, Nhà nuâc, các dtp chInh
quyn dja phuong trong hoch djnh chinh sách và diu hành nn kinh té, tháo gi
ckrçic nhiu khó khàn, vu&ng mc hin nay, dáp irng yêu cuso sánh qu& t trong
các linh virc. LuQ.t sàa di, b sung 02 diu có tInh cp thi&, rt can bàn, quan trçng
cña Lut Thng kê hin hành (Diu 17 và Diu 48), trong do quy dnh rô hon v vic
nâng cao vai trO trách nhim xây dmg quy trInh biên soin tInh toán chi tiêu GDP và
GRDP cüa cci quan tMng kê Trung ucing, thm quyn cüa Chinhphü, Quc hi
trong vic xern xét, quyêt djnh vic dánh giá 1ii quy mô GDP; cong khai, mirth bach
phucing pháp tInh, ngun s lieu, cong b thông tin thng kê; ding th&i, sira di, b

sung Phii liic - Danh mic chi tiêu th&ig kê quc gia cüa Lut Thng kê tir 186 chi tiêu
thãnh 230 chi tiêu.
1.2. LuIt tha dói, bd sung mçt sd diu cia Bç5 lut T4 tyng hlnh sr duçic ban
hãnh nhm bâo dam diing 1 trInh thc hin cam k& cüa Vit Nam trong Hip djnh
CPTPP và yeü câu theo Ngh quyêt s 72/2 018/QH14 cüa Quôc hi; dáp l'rng yêu
cau cüa cong tác dâu tranh phông, chông ti phtm, kjp thi giài quyt nhftng khó
khän, v.ràng mac do nh hithng cUa djch COVID-19 nói riêng và phü hqp vói tInh
hmnh thirc tin trong các truing hqp thiên tai, djch bnh b.t khá kháng nói chung.
Lutt sira dôi, bô sung 06 diêu cüa B 1ut To ting hinh sir và 01 diu cüa Lut Ti chüc
Co quan diêu tra hinh sir. Theo do, cho phép cci quan có thm quyn có th khi to
an hinh sr ye hành vi xâm phm quyên s httu cong nghip ma không cAn phãi có yeu
câu cüa ngu?yi bj hai; bô sung trách nhim tiên hãnh kim tra, xác minh so b t6 giác,
tin báo ye ti phim cho Cong an xa (nhix d6i vOi Cong an phuông, thj trAn, D6n
Cong an); bô sung can cü tam dInh chi vic giài quy& t6 giác, tin báo v ti phm
và kiCn nghj khii to, tm dmnh chi diêu tra, tm dInh chi viT an "VI 1 do bat khà kháng
do thiên tai, djch bnh".
1.3. Ccc Nghj quyè't thI dié'm mt so' cci ch chInh sách d4c thu phát trkn
thành phO Hal Phông, các tinh Ngh An, Thanh Hóa, Thira Thiên HuE duqc ban
hành bào dam phi hçip vâi Hin pháp riäm 2013, tao diu kin d các dja phuong
nay thu hii1 ngu8n 1irc dAu tu, tAng tmnh "dot phá" V co ch& chInh sách nhim thüc
dAy phát trin nhanh, bn vrng, tao sr lan tOa vimg, mien, tao tin d d áp dçing cho
các djaphuong khác. Trong dO, quy djriii thi dim mt S6 CO ch& chInh sách dc thu phü
hçp vài 11mg dja phuang trong vic quãn l tài chñih - ngân sách nhà nithc; phI tham
quan di tIch, thành 1p Qu5 bào t6n di san Hu; phãn cAp quãn 15' nha nuóc trong
linh wc dAt dai, quy hoach, lam nghip; giài quy& vAn d thu nhp cüa can b, cong
chüc, viên chirc phü hqp vci diu kin và tInh hmnh phát trin kinh th -xä hi,...
1.4. Nghj quyêt v to' chzcphiên tôa try'c tuyên dirge ban hành dê vma dáp irng
yêu cAu phOng, ch6ng djch bnh CO\TID -19, vma báo dam. thôi hn xét xr do lut
djnh; phü hçip vói quan dim, chi'i trirong, djnh huâng cáa Dãng v tang cLthng img
di.mg cong ngh thông tin vào hoat dng cüa TOa an nhân dan; là mt buóc ci the
boa vicirng diing cOng ngh thông tin vâo cong tác xét xr, huing tói xây djng TOa
an din tr a nithc ta; phü hgp vol xu th hi nhp quôc tê ye tu pháp. Nghj quyt
g6m 03. diu, trong do quy djnh TOa an nhân d dirge t6 chüc phiên tOa trmc tuyén
d xét xir so thAm, xét xir phiic thAm các viii an có tInh tiét, tInh chat don gián; tài
lieu, chT(lng cCr trong h6 so vi an rô rang, trr nhftng v.i an có lien quan den bI mt
nhà nuOc, các ti xãm phm an ninh quôc gia, các ti phá hoai hOa bInh, chông loài
ngu'Oi và ti phim chin tranh. D bào v quyn con nguOi cüa bj cáo, quyên và igi
Ich hçip pháp cüa duong sir, co quan, t6 chüc, cá nhãn có lien quan, Nghj quyet da
quy djnh nhüng nguyen tc chung v to chüc phiên tOa trçrc tuyên bão dam tuân thu
các quy djnh cUa pháp lut, an ninh, an toàn thông tin mng, các dieu kin CO SO vt
chAt, k thutvà si tOn nghiêm cüa phiên tOa. DOng thOi, giao TOa an nhân dan tOi

cao theo thrn quyn ban hành hoc chü trI, phi hçip vâi các cc quan hru quan xây
drng van bàn quy djnh chi ti&, huàng dn thi hành vic to chirc phiên tôa trirc tuyên.
2. Các diy an lut thrçrc Quc hQi cho 9 kin
2.1. Dy an Luç2t Cánh sat cct dyng duçic xây d%rng dê hoàn thin khuôn khô
pháp 19 v t chCrc, hot dng cüa 1irc luçing Cãnh sat co dng cho phü hcfp vi tInh
chit d.c thü, dáp l'rng yeu cu nhim vii trong tinh hlnh mâi. Quc hi tp trung thão
lun v: vj tn, chüc näng, nhim vii, quyên han, nguyen tàc hot dng cüng nhu vic
si:r diing, trang bj vu khI, phucing tin, cong ci h trg cüa Cânh sat co dQng; h thông
t, chirc; xay dirng 1rc luqng Cành sat ccr dng; quyn huy dng ngiRii, phucmg tin,
thi& bj cüa Cãnh sat cci dng; hçrp tác quôc t cüa Cành sat co dng; phôi hçrp cüa
Cành st Ca dng vOi cc' quan, t chüc, 1ic luçrng có lien quan; các hành vi bj nghiêm
crn; nghia vii, trách nhim, ch dQ, chInh sách di vai can b, chin si Cãnh sat cc'
dng; vic tuyn chyn cong dan vào CáIIh sat cc' dng; trách nhim quãn 19 nhà nithc
dôi vri Cành sat cc' dng,...
2.2. Dr an Luçt Din ánh ('tha dái) duçrc xây dijng vâi mic dich cil the hóa ni
dung v quyn con ngtthi, quyn cong dan, quyn sang to van h9c, ngh thut,
quyn hithng thit và tip cn các giá trj van hóa quy djnh trong Hin pháp 2013; b
sung diu chinh nhftng vn d mri phát sinh dáp rng yêu dtu v chuyn di so trong
hoat dng din ành; t.o hành lang pháp 19 thi4n li d thüc My ngành din ãnh phát
trin vl'ra là ngành ngh thut sang tto, vt'ra là ngành kinh tê. Trong do, nhüng ni
dung cc' bàn d. duçic Quc hi tp trung thào lun là: vic san xut phim s1r
ding ngân sách nhà nuóc; phè bin phim trOn không gian mng; v qur h trcl phát
triên diên ành; nhttng ni dung và hành vi bj nghiêm cm trong hot dng din ânh;
Hi dng thm djnh và phân loi phim, mirc phân 1oti phim,...
2.3. Dy' an Luçt Kinh doanh báo hièm (tha dat) ducic xây dirng nhm báo dam
sii thong nht, dng b cüa h thong pháp 1u.t và tuong thich vâi các cam k& quc
t cüa Vit Nam lien quan dn lThh vic kinh doanh bâo him; kin tao, phát tnin thj
truang bao hiêm an toan, mmh bach, ben vftng, hiêu qua, tiêm can vcn cac thông iê
quc th, nâng cao khà näng cinh tranh và cong vói thj tru0ng tin t - tin diing và
thi tru?mg chirng khoán tth thành các kênh Mn vn quan tr9ng cho ilk kinh t. Theo
do, Quc hi dâ tp trung thão 1un nhüng ni dung cc' bàn v: dái tuqng áp diing;
hcrp ctn bào him; mô hinh t chüc, img diing cOng ngh thông tin, cong khai thông
tin, các bin pháp can thip, diu kin thành lap, hoat dng cüa doanh nghip bão
hiOm, doanh nghip táibào him; báo him vi mô; dai 19 bào him, doanh nghip mOi
giii bâo hiêm, djch vi phii trç báo him; quàn 19 tài chInh di vói doanh nghip bão
hiOm, doanh nghip tái bào biêm; cc' quan quàn 19 nhà nuc.v kinh doanh bào
him,...
2.4. Dir an Luát Thi dua, khen thwóng (tha dat) duçic xây d%rng nhäm khàc phiic
fthmg han ch, bt cp cüa Lut hin hành, di mói cong tác thi dua, khen thithng,
tao sir chuyên bin manh m trong tt chirc thc hin phong trào thi dua yêu iuthc và
cong tác khen thixâng thii kS' My mnh cong nghip boa, hin dai hóa Mt nuc va
chü dng hi nhp qu6c t. Yôi miic tiêu do, Quc hi cIa tp trung cho 9 kik d
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hoan thin h thng danh hiéu thi cua; các hInh thüc khen thithng; ch djnh v thrn
quyên và trách nhim quàn l nhà nuóc ye thi dua, khen thuông; câi cách thf tiic
hành chmnh trong thi dua, khen thuing,...
2.5. Du an Ludt tha ddi, bc sung m5t so diu cia Lut Sá hIu trI tuç duçic xây
dmg nhàm the chê hoá chU trtxcing, duing lôi cüa Dàng v hoàn thin h thng pháp
1ut ye so hü'u trI tue, khc phçic nhng btt cp cña Lust hin hành; tip tiic ni 1ut
hóa các diêu uOc quôc tê ma Vit Nam là thãnh viên, dc bit là Hip djnh CPTPP
và Hip djnh EVFTA, báo dam sir dng b, thng nht vOi các lut có lien quan d
duçic Quôc hi ban hãnh thOi gian qua. Quôc hi dã tp trung thão lun v: quyn
däng k sang chê, kiu dáng cong nghip, thik k b trI là kt qua cüa nhim vi
khoa h9c và cong ngh s1r di.ing ngân sách nhà nuOc; xü phit vi phim hành chInh
di vOi các hành vi xâm phim quyn sO hQu trI tue. Dng thOi, các di biu Quc
hi cüng dã tham gia gop ' nhiu vn d cit th v: sO hihi cong nghip; quyn tác
giá, quyn lien quan; ging cay trng; xác 1p, thirc thi và bão v quyn sO hU'u trI
tu trên môi truOng so, cãi cách thñ tiic hânh chInh, xây dirng Co sO dü lieu v sO
hth.i trI tuê,...
3. Xem xét các vn d kinh t - x hi, ngân sách nhà ntr&c và quyt d1nh
các vn d quan trQng
Sau khi xem xét các báo cáo v kk qua thrc hin k hoch phát trin kinh t xä hi và ngân sách nhà nuOc näm 2021, dr kin k hoch nàm 2022, Quc hi
thing nht cho rang, näm 2021 nuOc ta dôi mt vOi nhiu khó khàn, thách thüc, dc
bit thiên tai lü iit và sir bing phát mnh me cUa djch COVID-19 ln thr fir d ánh
hithng nghiêm trçng dn vic thrc hin nhim vii kinh t - xã hi, ngãn sách nhà
nuOc. Song vOi sr vào cuc kjp thOi cüa cà h thng chInh trj, sr ci gtng, chi do
quy& lit cüa Chinh phii, các cap, các ngành, cong dng doanh nghip và các tang
lOp Nhân dan dä üng h, chap hành nghiêm các chü trucing, chInh sách, khäc phic
khó khän, n iirc vuçrt qua thách thirc, chX dng, 11th hot, vüa tp trung phông,
chng djch bnh, vira phc hi, duy tn thng truOng kinh t& bão dam an sinh xä hi,
phtn du dt 0 mcrc cao nht các chi tiêu chñ yêu cita näm 2021. Quôc hi dã biêu
quyt thông qua các nghj quyt sau:
3.1. Nghj quyêt v ki hogch phát triên kinh té - xâ hi nám 2022: Quc hi dã
quy& djnh m1ic tiêu tng quát, 15 chi tiêu chLX yu và 12 nhóm nhim vii, giâi pháp,
gm: T.p trung thirc hin linh hot, hiu qua mic tiêu vra phèng, chng djch
COVID-19, vi'ra phiic hi, phát tri&i. kinh tê - x hi.Uu tiên cong tác xây drng,
hoàn thin th ch và t chüc thi hành pháp lut, tQp trung thao gc khó khän, câi
cách thi tVc hành chInh, cái thin mOi tnthng dâu tu kinh doanh. Tang cu&ng chat
hrçing, hiu qua co câu 1i nn kinh t; phát trin kinh t s, xã hi so. D.y mnh xây
dmg, phát trin h thng k& cu ht tang dMg b, hin dti. Nãng cao chat lugng giáo
diic dào tto, cht lugng ngun nhân 1c gn vOi dy mnh nghiên cirukhoa h9c, phát
tnin và rng ding cong ngh, thüc dy di mOi sang tao. Thc dy phát trin lien kt
vi'mg, khu kinh t và phát trin do thi, kinh t dO thj, My nhanh tiên d lap, phê duyt
các quy hoach. G&n kk hài hoà giUa phát tniên kinh t vOi van boa, xa hi; phát huy

giá trj van boa, con•ngithi VitNam; chü trçng-thirc hin chinh sách di vâi nguii
có công, vci các c1i tuçing bào trçi xâ hi, bào dam an sinh xä hi; nâng cao nàng
lçrc h thông y t& Quán 1, sü diing hiu qua Mt dai, tài nguyen; tAng cuOng bào v
môi tnthng; chü dng phOng, chng thiên tai, thIch üng v4 bin di khI hiu. Nâng
cao hiu hic, hiu qua quán l nba nuóc và nAng lirc kiên tao phát triên; day manh
cong tác phông, chng tham nhüng, cong tác tiêp cong dan, giái quyêt khiêu nai, tO
cáo; si& chit k5r luat, kr cuang hãnh chInh di dOi vói tao drng môi trueing dôi mói
sang tao. Cüng c& tang cung tiOm 1irc qu6c phông, an ninh; kiên quyêt, hen trl Mu
chü quyn, thong nhât, toàn vçn lãnh th; gitt v€?rng
tranh bào v vüng chc dc
môi truông hôa binh, n djnh, bào dam an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xA hi.
3.2. Nghj quyê't v dr toán ngân sách nhà nwác nàm 2022: QuOc hi quyt
djnh tng s thu ngân sách nba nuóc là 1.4 11.700 t dông; tong so chi ngân sách nhà
nuo'c la 1.784.600 ty dong; muc bi clii ngan sach nha nuoc la 372.900 ty dong
(tucmg dithng 3,7% GDP); tng mirc vay cüa ngãn sách nhà nuóc 14572.686 t5' dông.
Lüi thii dim thirc hin cài cách chInh sách tin hwng theo Nghj quyêt so 27-N.Q/TW
ngày 21/5/2018 cüa Ban chp hành Trung uo'ng; iiu tiên diu chinh lucing him cho
nguM nghi huu tnthc nAm 1995. Tip tc th%rc hin nghiêm các quy djrih tao nguôn
cài cách tin lucing nhm thirc hin cái cách chInh sách tién lucmg vào thñ dim phü
hqp. Dng thOi, giao Chinh phU tang cu&ng chi dao các b, ngành, dja phrnmg thc
hin tt cong tác th%rc hành tit kim, chng lAng phi, cong tác phông, chông djch,
b tn dü ngun lirc thrc hin. Khân tnxong xay dng phucmg an bô trI nguOn 1%rc dê
thrc hin Chucmg trInh phiic hi và phát trin kinh t - xA hi, bào dam an sinh xA
hi, trInh Qu& hOi xem xét, quy& djnh tai kS' hçp gn nhât.
3.3. Nghj quylt v phán b ngdn sách (rung tcing nám 2022: Qu& hi dA
quy& djnh tng sé thu ngân sách trung uang là 739.132 t) dng; thng so thu ngân
sách dja phucing là 672.568 tSr dng; tng s chi ngân sách trung ucing là 1.087.032
t5r dông, trong do dtr toán 3 59.982 t5 dng d b sung can di ngân sácb, b sung có
miic tiêu cho ngân sách dja phuang. Tai Nghj quyt nay, Quc hi cEing dA quyt
djnh t5r 1 diu ti& và s b sung can d6i cho ngân sách dja phucmg ducrc áp diing
riêng cho nAm 2022; cAn cir tmnh hinh thirc t, nAm 2023 Se quy djnh lai cho phü hçip.
3.4. Quc hi xem xét, thông qua Nghj quyt v K hoach ca cu 'a nén kinh
tê giai doan 2021-2025, trong do xáë djnh nO quan dim ci cu lai nn kinh t trén
eo s kô th'ja và phát trin;
hoàn thin th ch, chuyn di s và dôi mi sang tao
lAm tin d, ly co cu lal lthông gian kinh t, phát trin do .thj và kinh t do thj, thüc
day lien k& vüng, lien kt do thj - nông thôn và vai trO Mn d&t di mói mô hInh tAng
truâng cUa các vCing kinh t trçng dim, các do thj lan lam thim vi tr9ng tam; buy
dung, phân b va sü ding hiu qua mçi nguôn lirc cho phát trin; bâo dam hài hOa
giOa tAng truang kinh t viii phát trin vAn boa, xA hi, bào v và phiic hM mOi
trumg, th.Ich üng vói bin di khI hu, phát trin rirng, phát trin kinh t tu.n hoàn,
kinb tO xanh. I<.O hoach Ca cu 'ai nn kinh t giai doan 2021 - 2025 phâi gn vi
Chuong trinh tong th phic hi và phát trin kinh t - xA hi, thirc hin thc chtt,
lap,
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hiu qua han, cing c nn tang in djnh kinh t vi mô, bào dam an toàn tài chInh Va
an toàn tiên t quôc gia.
Quôc hOi quy& djnh mt s chi tiêu chü yu dn näm 2025 can dtt duçic và
ra 5 nhóm nhim vii, giái pháp trong vic co cu 1i nn kinh t giai don 202 12025, dng thji yêu c.0 Chimnh phü xây dirng Chuang trInh barth d)ng thirc hin
Nghj quy&, hoàn thành truóc tháng 4/2022, báo cáo Quc hi két qua thrc hin Nghj
quy& nay hng nàm; giüa nhim k3 và câ nhim k.
3.5. Quc hi xem xét, thông qua Nghj quy& v quy hoach sir dung dt quc
gia thai k' 2021-2030, thm nhin dn nàm 2050 và k hoach sIr ding dt 5 näm 2021025. Quc hi nhn mmnh quy hoach sIr dung dt không clii nhm to ngun 1irc d
phát trin kmh tê - xà hôi, van hoa, bao darn quc phông, an nmh, doi ngoai ma phai
ket hcip chat che vrn nhiçm vii bao vç chu quyen, toan vçn To quoc, gar vung moi
tn.rYng hôa bInh, n djnh chInh trj d phát trin dt nuOc. Báo dam chi tiêu dt trng
lüa phli hqp vOi Kt lun s 81-KL/TW cüa B Chfnh trj v bão darn an ninh hrong
thrc quôc gia dn n.ni 2030; tuy nhiên cüng cho phép linh hott sIr diing tôi da 300
nghin ha dt trng hia chuyn di co cu cay trng, v.t nuôi nhirng phài báo darn
không lam thay di tInh cht, diu kin sIr di.ing dt trng ilta, có th chuyn dôi tth
'ai trng ilia khi can thi&; hn ch vic chuyên dôi dt trông lüa, nhât là dat chuyên
trng ilia nuóc sang dt phi nông nghip, dc bit là dt khu cong nghip,...
Quc hi cUng d ra các nhim vi, giái pháp quan trQng ye chfnh sách, khoa
hçc và cong ngh, v ngun hrc, 1mg phó vói bin di khI hu, phic hôi qu dat bj
suy thoái, kim tra, giám sat, v tuyi1 truyn, ph bin nâng cao nhn thlrc d thirc
hin hiu qua hon Quy hotch sIr ding dt quc gia thM k' 2021 - 2030, Kê hoch sIr
drng dt 05 nàm 2021-2025.
3.6. Quc hi dã xem xét, thông qua Nghj quyêt k' hQp thIr 2, QuOc hi khóa
XV, trong do d nghj các Co qUan theo chlrc näng, nhim vi.i duçc giaothçrc hin có
hiu qua cong tác xây drng pháp 1ut, g.n vâi vic t chIrc thçrc hin Kêt 1un so 19KL/TW ngày 14/10/202 1 cüa B Chinh trj ye Djnh hithng Chuong tdnh xây dmg
pháp lut nhim k' Quc hi khóa XV. Dng th?i, yêu câu ChInh phlt hoàn thin h
thng chInh sách pháp lut v bão him y tê, khn tnrang truth Quôc hi dr an Lut
Bào him y t (slra di) dng bE vâi vic slra di Lut Khám bnh, chUa bnh; giao
ehi tiêu tham gia bâo him y t. cho các dja phuong giai don.2021-2025. Ben cnh
do, Qu& hi cting yéu cu Chmnh phü, Tea an nhân dan ti cao, Vin kim sat nhân
dan ti cao tip tçic trin khai có hiu qua nhm dt dugc các chi tiêu, nhirn vi, giài
pháp dã d ra tti Nghj quy& s 96120191QH14 cüa Quôc hi; day nhanh hon nCa
vic giái quyt các vii an tham nhüng nghiêm trQng, gay blrc xlic trong du lun; xfr
l dIrt dim các vii vic khiu ni, to cáo phIrc tp tn dung, kéo dài,...
4. Giám sat ti cao
4.1. QUc hi d cht vn B trithng các B: Y t, Lao dng- Thuong binhvà
Xâ hi, Giáo dic và Dào tao, K hoch và Du tu lien quan dn các vn d v chin
hxçic phOng, chng djch, vc xin, quãn l giá xét nghim, thuc chfta bnh, trang
thit bj y tê, nàng 1irc càa h thng y t co si, di ngU can b y th; vic th.xc hin các
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gói h tro, bào dam an sinh xä hoi, giài pháp tháo gr nhtmg khó khàn cüa thj tru&ng
lao ding, bào v quyn tré em, cong tác ciru trçi, thin nguyen; báo dam chat lucmg
dty va hçc, an toàn tmông h9c, yt h9c du?mg, to chirc kS' thi Trung hc ph thông
quc gia; giãi pháp ph%lc hi và phát trin kinh ho trci, tháo g& khó kh.n cho doanh
nghip, hçp tác xã, h kinh doanh, vic phân b, giao kO hoach và day nhanh tiOn d
giài ngân vn du lit công, các dir an trçng dim quôc gia, sü ding vn ODA, von vay
uu däi du lit phát triOn.
Phó Thu tuàng Chinh phü Vu fXrc Dam và các B trumg, Tru&ng ngành khác
d tham gia trà Ru, giài trInh lam rô them vtn d chit van. Cuôi phiên chat van, Thu
tuâng ChInhphüPham Minh Chinh dä thay mt ChInh phübáo cáo lam rO
rihung van de thuc trach nhiçm chung cua Chinh phu va triic tiep tra kn chat van
cüa dai biOu Quôc hi.
K& qua phiên cht vn cho thy, cac nhóm van dê duçuc QuOc hi 1ira chn là
cr tn quan tam.
xác clang, phü hçip vói thiric t& ducuc nhiu dai biu QuOc hi
Phiên cht vn din ra trong không khi dan chü, xây drng, tranh lun sôi nôi. Các vj
dai biOu QuOc hi th hin sir tam huyt, tiiih than lam vic nghiêm tiic, chat van
ngn gn, barn sat ni dung, tham gia tranh lun vói các thành viên Chinh phü d di
dn cüng vtn d cht vtn.
Cáe thành viOn Chinh phü d nm ch.c tInh hinh, trâ Ru th.ng than, dua ra
nhiu giái pháp khc phie, th hin rO thai d nghiOm tüc, cu thj; dOng thôi, cam
k& khc phçic han ch, nâng cao hiu 1irc, hiu qua trong diu hành, quàn. l nhà
nurc dOi vói 11th vitc phi trách; tang cuung k lut, k' cucmg quyêt tam tao siI
chuyn bin trong thyi gian
QuOc hi dã ban hành Nghj quy& v hoat dng chat
van tai kr h9p thii 2, yOu cu Thu tucng ChInh phü, các vj B tnthng, Trtthng ngành
thirc hin quyOt li@ nhUng cam kOt v trách nhim dã hua trrnc QuOc hOi và cir tn
Ca nuoc, lam ecu s& d QuOc hi, các ccc quan cüa QuOc hOi, M.t trn TO quOc Vit
Nam và các tO chuc thành viOn cüa Mt trn giám sat vic th%rc hin, clap rng yêu
câu, nguyen v9ng cüa Nhân dan.
4.2. Sau khi xem xét báo cáo v cong tác phông, chOng djeh COVJD-19 và
trnh hmh thçrc luçn Ngh quyet so 30/2021/QH15 cua Quoc h91, Quoc h91 danh gia
cao sir quyOt tam, n 11rc cUa Chinh phü,
tuàng ChInh phü, các b, ngành, dja
phucung, các tO chuc chInh trj - xâ hi trong cong tác chi dao, diu hành, triên khai
quyOt 1it, dOng b, sang tao, linh hoat nhiu bin pháp d kim soát djch bnh, huy
dng sitc rnanh tOng hp cüa ca h thOng chfnh trj và Nhân dan, trin khai th%rc hin
hiu qua trên pham vi cà nuâc; kjp thui trmnh Uy ban Thu?rng vi QuOc hi ban hành
nghj quyêt mt chInh sach h tr nguui lao dng và nguui s1r diing lao gp khó
khàn do djch. COVID-19; chü dng, khn tnrong ban hành nhiu vAn ban chi dao,
diOu hành dO clap irng yOu cu cp bach trong phông, chOng djch bnh.
Quc hi d nghj Chmnh phü, các cp, các ngành, cac dja phucung tip tic chu
dng barn sat tinh hinh thc t, nâng cao nAng lirc trong d%I báo, tAng cuung cac giài
pháp, quy& 1it, linh hoat và hiu qua han d vüa kiOm soát tOt djch bnh, via thuc
day phát trin kinh t - xA hi; kh&n tnrang ban hành Chin lucuc tOng the ye phông,
to,
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chng djch, chuang trinh phic hi và phát trin kinh t - xâ hi; tiêp tic thcrc hin
chien lugc ngoti giao vac-xin, day m?nh nghien cim, chuyen giao cong ngh, san
xuât väc-xin trong nuOc; trin khai hiu qua Chin djch tiêm chüng vàc xin phông
COVID-19; nghiên ciru ban hành hurng dn tiêm vc xin cho tré em các d tui
trên co si khoa h9c, phü hqp vOi thrc tin; iru tiên nguM 1rc d.0 ti.r cho ngành y t
rà soát, dieu chinh cac chInh sách h tro 1ixc liiçmg tham gia phOng, chng djch;
nghiên ci'ru süa dôi, bô sung kp thai các chinh sách h trçi lao dng tr do, nguai dan
cO hoàn cnh khó khn, bâo dm an sinh xã hi và sr cong bang trong thii hixâng, không
dê sot, bO lçt di ttrclng,...
4.3. Qu& hi xemxét Báo cáo v tInh hInh thi/c hin chInh sách, ch d bão
him xã hôi, quán 15' và sir dung Qu báo him xä hi nàm 2020 và cho rang, cong
tác nay v co bàn d hoàn thành ducic miic tiêu d ra và tuân thu theo di'ing quy djnh
cüa pháp 1ut. Tuy nhien, môt s6 cbInh sách, quy djnh v bão him xã hi chua di
vào cuc song, vic phát trin 1irc luçng lao dng tham gia báo him xã hi cOn thp,
cOn tInh trng 1m diing, triic igi tü Qu bào hMm xâ hi,... Quc hi d nghj ChInh
phü, các b, ngành có lien quan tang cithng cong tác thông tin, tuyên truyên d nguai
dan, doanh nghip hiu rô han v chInh sách, pháp lut v báo him xã hi; th%rc
hin các giãi pháp dng b d duy trI và ma rng dôi tuçmg tham gia; dy mnh vic
trin khai các bin pháp xü 15' kt 1un cüa thanh tra, kMm tra; thirc hin quân 15' và
sir ding Qu5r Báo him xâ hi hiu qua, tiêp tiic stp xp 1i b may lam cong tác bào
him xä hi tinh gQn theo tinh thtn cüa Nghj quyt 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 cia
Hi nghj 1n thu sáu Ban ChAp hãnh Thing uang khoá XII,...
4.4. Quc hi d xem xét Báo cáo ye vic quãn 15' và sà dimg Qu báo hiêm y
t nàm 2020 và vic thrc hin Nghj quyt s 68/2013/QH13 cUa Quôc hi trong 02
nàm 20 19-2020 và cho rAng, vic quán 15' và sir diing Qu5 Bão hiêm y t näm 2020
ban thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bâo him y tê và các quy djnh
lien quan. Cong tác kim soát thu, chi bào hiêm yté duçic tang cuang, dA giái quyêt
duçic nhiu tnr?mg hqp treo quyt toan chi phi khám bnh, chfta bnh bào hiêm y tê.
Tuy nhiên, mt sé tn ti hr nhiu nm truóc cüa h thng van bàn quy phm pháp
1ut v bào him ytê và khám, chia bnh chua duqc giài quyt, t5' l chi khám chüa
bnh bào him y t a các tuyn vn cOn mat can dôi, cO noi cOn chtra thông nhât
giUa co quan bâo him xa hi và cci sa khám, chUa bnh trong vic thanh, quyêt toán
chi phi khám, chta bnh hr Qu5i bào him.y t. Quc hi dê nghj ChInh phü sam
nghiên cüu si'ra di, b sung, hoàn thin h thông chInh sách, pháp 1ut ye bào hiêm
y t theo thAm quyn; khAn tn.rang nghiên cIm, râ soát dê de xuât süa dôi Lut Báo
him y t, Lut Khám bnh, chUa bnh d kjp thai khc phiic nhttng bat cap, hn chê
cUa Lut; chi dto các b, ngàrih dja phuang thrc hin các giài pháp dông b d duy
tn và ma rng di tuqng tin tói báo hiêm y té toàn dan; giái quyk khó khàn, vuang
mc trong thanh 'quyt toán chi phi khám bnh, chfta bnh bào hiêm y tê; thc hin
quàn 15' và sir diing Qu Bào him y tê hiu qua; tong kêt toân din vic thirc hin
Nghj quyt s 68/2013/QH13 trInh Quc hi xem xét, ban hành nghj quyt môi
nhAm dáp 1mg yêu cAu phát trin kinh t - xã hi cña dat nuOc;...
.
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4.5. Quc hôi cIa xem xét các báo cáo v cong tao tii pháp, phông, chng ti
phm và vi phim pháp luât, thi hânh an, phông, chng tham nhUng nãm 2021 và cho
rang, mc dü tmnh hmnh trong nuàc và th gid bj ãnh hu&ng 1ón do dai djch COVID19, ChInh phñ, Tôa an nhân dan ti cao, Vin kim sat nhân dan t6i cao cIa chü dng
tp trung clii dao quyêt 1it, trin khai dng b nhiu giài pháp nên cOng tao tu pháp
có nhiu chuyn bin tich crc gop phn giü vctng n djnh chInh trj, bào dam trt ti,
an toàn xà hi, tto tin d quan trng d phát trin kinh t - xã hOi và hQi nhp quôc
t. Tuy nhien, Quc hi cting thing than chi ra nhttng han ch& bat cp cüa timg Co
quan trong thrc hin chirc nàng, nhim vii do pháp luat quy djnh. Trên cci. si do,
Quc hôi cIa dua ra nhiu kin nghj, giái pháp thit thçrc nhtm tip tic dôi mói, nâng
cao chat lucing, hiu qua cüa cong tác nay trong thM gian tii.
4.6. V Báo cáo tng hqp kin, kin nghj cüa cü tn và Nhân dan gl'ri dn
h9p thi'r 2, Quéc hOi khóa XV; Báo cáo k& qua giám sat vic giái quyt kién nghj
cüa cr tn gui dan kST hçip thu 11, Quc hOi khóa XIV; Báo cáo kt qua tip cong
dan, xir l dcm thu và giám sat vic giái quy& khi&i nai, t cáo cña cOng dan gi:ri den
Quc hôi 11am 2021.
Quc hi cho r.ng, kin, kin ngh cüa ci'r tn và Nhân dan ca nithc d ducic
Doàn Chü tjch Uy ban Trung uong Mt tr.n T quc Vit Nam kjp thii tng hçip
dy dü g1ri ctn Quc hi.
Thông qua các cuOc tip xüc ci1 tn truóc và sau ki h9p thr 11, Quc hi khóa
XIV cüa cáo dai biu Quoc hi, cIa có 807 kin nghj duçic tng hcip chuyan den cáo
Co quan có thamquyn giài quy&.
Trong k' báo cao, các Co quan cüa Quc hOi, co quan cüa Uy ban Thuing vi
Quóc hOi, Doàn DBQH dã tip 4.331 luçt ngthi dn khiu nai, t cáo, kin nghj,
phán ánh ye 3.350 vt vic; 189 doàn dôngnguOi; nhn duçic tng s 33.061 don thu
khiu nal, té cáo, kin nghj, phàn ánh cüa cong dan; trong do co 18.118 don thuic
linh v1c hành chunh, 14.943 dan thuc linh vrc tu pháp. Qua phân loai, có 10.29 1
don dü diu kin xr 1; 22.770 don không dü diu kin xr l.
Cong tao giãi quyêt kin nghj cü tn cIa duçic các b, ngànhtp trung nghiên
ci'ru giái quyêt, kip thi tháo gô nhti'ng khó khán, vuàng mac, gOpphan em djnh san
xuât, kinh doanh và câi thin dyi semng cüa Nhân dan; nhiemu nguyen vng chInh clang
cüa cir tn dã duçmc tiêp thu, nghiôn c1ru xu 1 và trá Ru thau dáo. Tuy nhiên vn cOn
mt so it van ban trà Ru chua dü thông tin, chua diing ni dung cu tn kiemn nghj...
Quc hi yêu can các co quail, t chic hftu quan tip tc cài tian, nâng cao chat
luçung tong hçup kiOn nghj cu tn; giái quyêt dirt diem nhüng ton tai han chê dä nêu
trong báo cáo; rà soát, giài quy& düt diem các kian nghj clang trong qua trInh giái
quyêt, han chO tôi cIa vic chuyan klan nghj chua duçic giái quy& sang nhim k'
sau,...
• Ill. DN1I HIXONG CONGTAC TUYEN TRUYEN
•• •• 1. Tuyên truyan nêu bt thành cOng cüa kST hçp th 2, Quemc hi khóa XV,
khang djnh kemt qua k' h9p là buc tin quan trçng dem xây dçmg Quemc hi "Chü dng,
trI tue, doãn k&, demi mcii và trách nhim"; lam rO tinh thn khan truong, barn sat
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thirc tin, dan chX và trách nhim cao cüa Quc hi và dai biu Quc hi dâ thào
1un, xem xét, thông qua và cho kin các d? an 1ut, nghj quyêt,. . .kjp thii giâi
quyêt nhffi-ig van d cp bach truâc mt và quy& djnh nhüng van dê quan tr9ng Co
tam chiên hxçic, dài han, nhu: cong tác phOng, chng djch Covid - 19, phi.ic hi phát
trin kinh t - xã hi, h trçy doanh nghip, nguôi dan bj ánh hithng tr djch bnh, bào
dam chInh sách an sinh xâ hi; dông thôi phân tIch chi ra nhUng khó khn, thách
thirc cong tác phOng, chông djch, tang tnxâng kinh t nhüTlg tháng cui näm Va cã
nArn 2022; dix báo, tie xut nhiu giâi pháp thiêt thc, nhu Co Can laj nên kinh tê, day
math thirc hin ti& kim, phOng, cMng lang phi, quyt 1it du tranh phông, chng
tharn nhüng, tiêu c1ic,...
2. TQp trung tuyên truyên Nghj quyêt ye mt so co chê, chInh sách dc thu
phát trin các tinh Ngh An, Thanh Hóa, Thua Thiên - Hue và thành ph Hãi
PhOng; quy& djnh Quy hoach sir diing dt quc gia thôi k' 2021 - 2030, tm nhIn
dn nàm 2050 và K hoach sir di.ing dt 5 näm 2021 - 2025; K hoach co cu 1a
nn kinh t giai doan 2021 - 2025,... gop phân ci. th hóa Nghj quyêt Dai hi XIII
cüa Dâng, dng thôi kiwi dQy mçi tim näng, ngun lirc, thiic dy phát triên nhanh
và ben ving cña dat nithc.
3. C vt toàn Dãng, toãn dan và toàn quân n 1irc, vuçit qua khó khàn, thách
thüc, tp trung thrc hin CO hiu qua m11c tiêu phOng, chông djch Covid - 19, thIch
frng an toàn, linh hoat, phic hi phát trin kinh t - xa hi, phCi hçip vOl xu the phát
trin kinh t cüa th giOi hin nay; tuyên truyn Nghj quyêt s 1281NQ - CP ngày
11/10/2C21 cüa ChInh phü v Ban hành qvy djnh tgm thai "thIch ing an toàn, linh
hogt, kim soát hiçu qua djch Covid -19" và các chfnh sách ho tr doanh nghip,
ngithi dan, an sinh xã h6i, dàng thOi biêu dixcing các doanh nghip, to chüc chü dng
tháo gi khó khan, thIch rng an toãn trong san xuât, kinh doanh, bào dam phOng,
chng djch Covid -19 hiu quã.BAN TUYEN GIAo TRTJNG UNG — VAN PHONG QUOC 1191

