
K/T TRIJ'(1NG BAN 
ONG BAN 

TINH UY PHU THQ BANG CONG SAN VIET NAM 
BAN TUYEN GIAO Phz ThQ, ngày tháng 12 nàm 2021 

* 
So 9-? -  CVIBTGTU 
V/v tuyên truyên kêt qua 

Ig) hQp thi 2, Quoc h5i khóa XV 

KInh g&i: - U ban MTTQ và các dioàn th CT - XiFI c.p tinh, 
- S& Thông tin và Truyên thông, 
- Các cci quan báo clii cüa tinh, 
- Ban Tuyên giáo các huyn, thành, thj u, 
- Ban Tuyên giáo các dâng b trirc thuc Tinh u. 

Sau 16 ngày lam vic vth tinh thn khn triiang, linh ho.t, sang t?o,  trách 
nhim và dam báo chit 1ixcng trong t chüc và hoat dng; kS' hçp thu 2, Qu& hi 
khóa XV dã hoàn thành chucmg trInh d ra và thành cong t& dçp. 

Thirc hin Cong van s 1917- CV/BTGTW, ngày 22/1112021 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uang, Ban Tuyên giáo Tinh u sao gi'ri các dija phrnmg, cci quan, dcrn vj 
"Di cwcng tuyên truyn kIt qua kj' h9p th,' 2, Quc 1ii khóa XV" do Ban 
Tuyên giáo Trung uung phi hcip vâi Van phông Quc hi sorn tháo (co d circing 
tuyên truyn g&i kern theo). 

D nghj Ban Tuyên giáo các huyn, thành, thj u và dâng üy trirc thuc Tinh 
u; Uy ban MTTQ và các doàn th CT - XH chi dao  và t chüc tuyên tmyn mt 
cách thit thirc, phü hçTp, nhii: tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai 
chñng, trang thông tin din tr, bn tin; hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên; 

sinh hoat chi b, sinh hoat djnh kSr cüa các t chüc chInh ti-j - xa hi;... 

Báo Phü Thu, Dài PT - TH tinh, T.p chI Van ngh D.t T& Cng Thông tin 
then ti tinh Phui Th can cir váo tài Iiu d tuyên truyn, ph bin rng rãi trong 
can b, dng viên và Nhân dan trên các phucing tin thông tin di chng mt each 
phü hçTp, hiu qua. 

No'inh5n:  
- Thu&ng tWc  Tinhüy (B/c), 
- Nhir kfnh gi'ri, 
- D/c Trtxông Ban, 
- Các dlc Phó tnxcrng Ban, 
- Phông TH&TT, BCXB, 
- Luu VT. 



E CTXOG 
Tuyên truyn kt qua k hçp thu 2, Quc hi khóa XV 

I. BOI CANii, NQI DUNG CUA KY HQP 
1. Bi cãnh 
KST hçp th 2, Quc hi khóa XV din ra trong 16 ngày, kS'  hçp chia thành hai 

dçit, kêt hcip hçp trirc tuyn và tp trung. Day là k hçp din ra trong bôi cãnh djch 
Covid -19 & 6C ta ca bàn dizçic kim soát, các c1a phucing dang &ng bithc triên 
khai thich img an toàn, linh hoat, có hiu qua phông, chng djch Covid -19, t.p trung 
khôi phçic phát tri&i kinh th - xä hi, tao  xung lc m&i, khI th. mâi cho vic thrc 
hin th&ng lçii k hoach phát trin kinh th - xã hi 5 nna 2021 — 2025, Ngh quy& 
Dai hi XIII cüaDn.g. K hçp tip tiic thc hin di mâi, rut ngn thôi gian hçp so 
v&i các kr h9p cui n.m cüa Quéic hi nhirng bào dm cht luçing, hiu qua và ding 
quy djnh. 

2. Ni dung cüa k5 h9p 
K' hçp nay, Quc hi dã hoàn thãnh toàn b chucmg tdnh d ra Va thành cong 

t& dçp; Quc hi d biu quy& và thông qua 02 lust, 12 nghj quy&; cho kin v 
05 dix an luât, tiên hanh chat v.n Va traloi cht vn Quc hôi dânghe bao cao tong 
hcip y hen, hen ngh4 cua cix tn va Nhan dan gin den ky h9p thu 2, Quoc hçn khoa 
XV; báo cáo kt qua giám sat vic giài quy& kin ngh ciia cir tn gl'ri den kS'  hçp thir 
11, Quc hi khóa XIV; xem xét n1iiu báo cáo quan tr9ng v cong tác phông, chng 
djch Covid -19 và vic thirc hin Nghj quyt s 30/2021/QH15 cüa Quôc hi; tI.nh 
hInh thirc hin chinh sách, ch d bào him xä hi, quãn 1 và sir dung Qu bào him 
x hi; vic quàn l, sCr diing Qu5 bão him y th nm 2020 và vic thirc hin Nghj 
quyêt sO 68120131QH13 v dy mnh thirc hin chinh sách, pháp 1uQt ye bào hi&n y 
t, tin tói bào him y t toàn dan trong 02 nàm 2019-2020; cong tác ti.x pháp, cOng 
tác phông, chôngti phm và vi phm pháp 1i4t, thi hành an, phông, chông tham 
nhing nàm 2021. 

H. KET QUA CUA K HQP 
1. Cong tác 1p pháp (cac lut, nghj quyt thrqc Quc hQi thông qua) 
1.1. Luç2t tha di, ho2  sung mç5t so2  di&i và Phy lyc-Danh myc cM tiêu tMng  kê 

qudc gia cia Lut Thong kê duçc ban hành nhini dáp irng yêu câu kjp thii th ch 
hóachithIóngcitaDàng, cung cpthôngtinphi'tcvçi.Dãng,Nhànuóc, các cp chfith 
quyn dja phuong trong hoach  dnh chinh sách và diu hãnh nn kinh t tháo gi 
dugc nhiu khó khàn, w&ng mc hin nay, dáp Lng yêu cau so sánh quôc tê trong 
các huh c. Lust sCra di, b sung 02 diu có tmnh cp thit, r.t can bàn, quan trçng 
cüa Lust Thng kê hin hnh (Diu 17 và Diu 48), trong do quy djnh rö hon v vic 
nâng cao. vai trO trách nhim xay dirng quy trInh biên soan  tInh toán chi tiêu GDP và 
GRDP cüa cci quan thng kê Trung ixong, thm quyn cüa Chinh phñ, Quc hi 
trong vic xem xét, quyt djnh vic dánh giá lai quy mô GDP; cong khai, mmli bach 
phuang pháp tInh, ngun s 1iu, cOng b thông tin thing kê; dng thai, s1ra di, b 
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sung Phi lc - Danh mc chi tiêu thng kê qu& gia cüa Lust Thong ice tr 186 clii tiêu 
thè.nh 230 chi tiêu. 

1.2. Luat tha dó'i, ha sung m(3t s6 diê'u cña B(5 lut Td t1tng hlnh s- drn7c ban 
7 '1 A p. 9 A A hanh nham bao dam dung lo trrnh thirc hiçn cam ket cua Viçt Nam trong Hiçp ctinh 

CPTPP và yêü c&u theo Nghj quyt s 72/2018/QH14 cüa Quoc hi; dáp i'rng yêu 
câu cüa cong tác d.0 tranh phOng, chng ti phm, kjp thM giãi quy& nhftng khó 
khàn, vixàng mc do ãnh hu&ng cüa djch COVID-19 nói riêng và phi hqp vol tInh 
hinh thirc tin trong các trtthng hqp thiên tai, djch bnh b.t khá kháng nói chung. 
Lu.t sCra doi, b sung 06 diu cCia B 1i4t T tyng hinh sçr và 01 diu cüa Li4t To chüc 
Cu quan diu tra hinh sir. Theo do, cho phép cu quan có thm quyn cO the khOi t vçi 
in hinh sir ye hãnh vi xãm phm quyn sO hftu cong nghip ma không cn phãi có yêu 

câu cCia nguOi bj hai;  b sung trách nhim tin hành kim tra, xác minh sci b th giác, 
tin báo ye ti phm cho Cong an xä (nh'ir di vol Cong an phii?mg, thj trn, Dn 
Cong an); b sung cn cCr tam dInh clii vic giài quy& t giác, tin báo v ti phm 
và kiên nghj kh&i to, tym dinh clii diu tra, tni  dinh clii vi.i an "VI l do b.t khà kháng 
do thiên tai, djch bnh". 

1.3. Các Nghj qiIt thi diém mt so' o ch chInh sách dc thu phát friên 
thành phO' Hái Phông, các tz'nh Nghc An, Thanh Hóa, Thfra Thiên Hul dtrcrc ban 
hãnh báo dam phñ hçip vOl Hin pháp ñrn 2013, tao  diu kin d các dja phuung 
nay thu hut ngun 1irc du tu, tng tInh "dot phá" v ca ch, chInh sách nhm thüc 
dy phát trin nhanh, bn vrng, tao  sir lan tOa vCing, niin, tao  tin d d áp diving cho 
các djaphixung khác. Trong do, quy djnh thI dim mt s cu ch& chInh sách d.c thu phü 
hçip vOl tCrng dja phuung trong vic quãn 1 tài chinh - ngân sách nhà rnrOc; phi tham 
quan di tIch, thành 1p Qu' bão tn di san Hu; phân c.p qu5n 1 nhà nuOc trong 
lTnh virc dt dai, quy hoach,  lam nghip; giãi quy& vn d thu nhp cCia can b, cong 
chCrc, viên chCrc phCi hçip vOl diu kin và tlnh hinh phát trin kinh t - xà hi,... 

1.4. Nghj quyê't v to' chi-cphiên tôa trc tuyên duçrc ban hãnh äê vra dáp üng 
yêu câu phOng, cMng djch bnh COVID -19, vixa bào dam. thOi hn xét xCr do 1u.t 
djnh; phà hçip vOl quan dim, chCi tnwng, djnh huOng c'üa Dãng v thng cithng Crng 
diing cong ngh thông tin vao hoat dng cüa TOa an nhãn dan; là mt buOc cii the 
hóa vicCrng diing cong ngh thông tin vào cong tác xét xCr, huOng tOi xây dmg Tôa 
an din tCr 0 nithc ta; phü hçip vOl xu th hi nhp quôc tê ye tix pháp. Nghj quyêt 
gôm 03 diu, trong do quy djnh TOa an nhãn dan duçic to chCrc phiên tOa trirc tuyên 
d xét xCr so thm, xét x1 phCic thm các viii an co tInh tiêt, tInh chat don giãn; tài 
1iu, chimg Cu trong h so vi an rO rang, tri'r nhftng vii an có lien quan den bI mt 
nhà nirOc, các ti xãm phm an ninh quc gia, các ti phá hoai hOa binh, chng loài 
nguM và ti ph?m chi&i tranh. D bào v quyên con nguôi càa bj cáo, quyên và 1çi 
Ich hçip pháp cüa ducrng sir, co quan, t chCrc, cá than có lien quan, Ngh quyêt d 
quy djnh nhftng nguyen t&c chung v t chCrc phiên tOa trtrc tuyên bào dam tuan thu 
các quy djnh cüa pháp 1ut, an ninh, an toan thông tin mng, các diêu kin co sO 4t 
cht, k5 thu.tvà sir ton nghlêm cüa phiên tOa. Dông thOl, giao Tôa an nhãn dan tOi 
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cao theo thm quyn ban hânh hoc chü trI, pMi hçip vOi các c quan hftu quan xây 
dirng van ban quy djnh chi tit, huo'ng dn thi hành vic t chirc phiên tàa trirc tuyn. 

2. Các di an 1ut thro'c Quôc hi cho 5 kiên 
2.1. Dic an Lut Cánh sat cc dç3ng dugc xay dimg d hoàn thin khuôn kh 

pháp 1 v t chCrc, hott dng cüa lrc luqng Cãnh sat co dng cho phà hcip vâi tinh 
chit d.c thü, dap üng yêu cu nhim V11 trong tinh hInh mâi. Qu& hi tp trung thão 
1uri ye: vj trI, chüc näng, nhim vi1, quyn hun, nguyen t.c hoat  dng cflng nhu vic 
sr diing, trang b vu khi, phucTng tin, cong cit h trçi cüa CàIIh sat co dng; h thng 
to chirc; xay dçmg lirc 1izçing Cânh sat ca dng; quyên huy dng ngui, phuong tin, 
thiêt bj cüa Cành sat co dng; hqp tác quc t càa Cánh sat co dng; phi hqp cüa 
Cành st Ca dng vâi Ca quail, t chüc, lirc luqng có lien quan; các hành vi b nghiêm 
cm; ngh' vçi, trách nhim, ch d, chInh sách dêi vâi can b, chin sT Cành sat co 
dng; vic tuyn chçn cong dan vào Cánh sat cci dng; trách nhim quãn l rthà nuóc 
dôi vd.Cãflh sat coding,... 

:2.2..Dy'án LutDin ánh ('tha.d6i,) duçic xây dirng vâi miic dIch c11 th hóani 
dung v quyn con nguM, quyn cong dan, quyn sang tao  van hçc, ngh thu.t, 
quyn huOng th1i và tip cn các giá trj vn hóa quy djnh trong Hiên pháp 2013; bô 
sung diu chinh nhCng v.n d mâi phát sinh dáp üng yêu câu ye chuyên dôi so trong 
hoat dng din ãnh; tao  hành lang pháp l thuan lçii dê thüc day ngânh din ành phát 
trin vra là ngành ngh thut sang tao,  vüa là ngành kinh té. Trong do, nhftng ni 
dung ca bàn dä duqc Quoc hi tp trung thão li4n là: vic san xuât phim sir 
dçing ngan sách nhà nuéc; ph bin phim trên không gian mng; ye qu5' h trçi phát 
trin din ành; nhtrng ni dung và hành vi bj. nghiêm cm trong hoat dng din ành; 
Hi dng thm djnh và phân loai  phim, müc phân loai phim,... 

2.3. Dy' an Luçt Kinh doanh báo him (tha dóz) duçic xây dimg nh&m bào dam 
sir tMng nht, dng b ciia h tMng pháp luQ.t và tucxng thich vOi các cam kt qu& 
tê cüa Vit Nam lien quan dn lTnh vtrc kinh doanh báo hiêm; kiên tao,  phát tri&i thi, 
trucing bao hiêm an toan, mmh bach, ben vng, hiêu qua, hem can vth cac thông lê 
quc t, nâng cao khà nàng canh  tranh và càng v&i thi, trur&ng tiên:t tIn dimg và 
thi, trung chüng khoan trâ thành các kênh dn vn quan tr9ng cho riên kinh th. Theo 
do, Qu& hi dã tp trung thào lun nMng ni dung co bàn v: diii ttxqng áp diing; 
hqp dn bão him; mO hmnh t chirc, l'rng diring cong ngh thông tin, cong khai thông 
tin, cac bin phap can thip, diu kin thành l.p, hoat  dng cüa doanh .nghip bão 
hiêm, doanh nghip taibao hirn; bão him vi mO; dai  l bão him, doanh nghip môi 
giâi bào hiem, djch vli phii trçi bào him; quán l tài chinh dOi vOi doanh nghip báo 
hiêm, doanh nghip tái bào him; co quan quãn l nhà nu&c v kinh doanh báo 
him,... 

2.4. Dy' an Luç2t Thi dua, khen thwmg (sica d&) duçic xây dimg nh.m kh&c phiic 
tthttng hin ch& Mt cp cUa Lu.t hin hãnh, d& mOi cong tác thi dna, khen thuthig, 
tao s1r chuyên biên math me trong t chirc thirc hin phong trào thi dna yêu nuàc và 
cong tác khen thithng thai kr dy mnh cong nghip hóa, hin dai hóa dt nuâc va 
chü dng hi nhp quOc tê. Vâi. miic tiêu do, Qu& hi d. $p trung cho kin d 
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hoàn thin h thêng danh hiu thi dua; các hInh thirc khen thtr&ng; ch djnh v th.m 
quyn và trách nhim quãn 1 nhà nithc v thi dua, khen thithng; cãi each thu tiic 
hãnh chihh trong thi dua, khen thithng,... 

2.5. Dz.r, an Lut tha ddI, bd sung m$t sá diu cza Luat  Sà hth2 trI tuç &rcic xây 
drng nhim th ch hoá chii trixong, dix?mg 1i cüa Dãng v hoãn thin h thng pháp 
luât ye so hihi tn tuê, khc phuc nhftng bat cap cuaLuâthiênhãnh, tip tue nôi luât 
hoa cac dieu uoc quoc te ma Viçt Nam la thanh vien, dac  biçt la Hiçp dinh  CPTPP 
và Hip cljnh EVFTA, báo dam sir dàng b, thng nh.t vói các 1u.t có lien quan cia 

ducic Quôc hôi ban hành th?yi gian qua. Quc hi cia tp trung tháo lun v: quyn 
dng k3 sang ch& kiu dáng cong nghip, thit k b tn là kt qua c1ia nhim V11 

khoa h9c và cOng ngh si'r d1ing ngãn sách nhâ nixóc; xir pht vi phm hành chinh 
di vói các hành vi xm phm quyn sà hfi'u trI tue.  Dng thai, các dai  biêu Qu& 
hi cthig cia tham gia gop nhiu vn d ciii th v: si hftu cong nghip; quy&n tác 
già, quyn lien quan; ging cay trng; xác lap, thirc thi và bào v quyên s& hitu trI 
tu trên môi tnthng s, cài each thu tic hành chInh, xây dimg Co sór dft 1iu v sO 
hi:tutrItu,... 

3. Xem xét các vn d kinh t - xà hi, ngân sách nhà nir&c và quyt djnh 
các van dê quan trQng 

Sau khi xem xét các báo cáo v kt qua thirc hin k hoch phát trin kinh t - 
xã hOi  và ngân sách nhà rnxóc nàm 2021, d'tr kin k ho.ch näm 2022, Quc hi 
thông nht cho rang, nm 2021 ntthc ta di m.t vói nhiu khó khàn, thách thirc, dc 
bit thien tai lii 1iit và sç bang phát mnh me cüa djch COVID-19 lan thu tu cia ành 
hwäng nghiêm trçng dn vic thirc hin nhim vi kinh t - xà hi, ngãn sách nhà 
nithc. Song v&i s1r vào cuc kjp thM cüa cã h th&g chInh trj, sir cô gang, chi d.o 
quyt lit cua ChInh phiX, các c.p, các ngành, cong dng doanh nghip và các tang 
lap Nhan dan d ng h, ch.p hành nghiêm các chü truo'ng, chinh sách, khc phic 
khó khn, n 1irc vtxçit qua thách thiic, chü dng, linh hot, vtra t.p trung phông, 
chng djch bnh, vra phiic hi, duy trI tng tru&ng kinh te, báo dam an sinh xâ hi, 
ph.n d.0 dt ô mirc cao nht các chi tiêu chü y&i cüa nni 2021. Quc hi cia biêu 
quy& thông qua các ngh quy& sau: 

3.1. Nghj quyet v ki hogch phát tr1e2n kinh ti - xâ h5i näm 2022: Quc hi cia 

quy& djnh m11c tiêu thng quát, 15 cM tiêu chü yu và 12 nhóm nhim vi, giái pháp, 
gôm: Tp truing thi.rc hin linh. ho.t, hiu qua miLc tiêu van phông, chông djch 
'COVID-19, via phçic hi, phát trin kinh t xã hi.Uu tiên cOng tác xây dirng, 
hoàn thiên th che va to chLxc thi hanh pháp luât, tap trung thao gi khó khn, cal 
each thu tiic hanh chinh, cai thiçn moi trucmg dau ti.r kmh doanh. Tang cucYng chat 
luçmg, hiu qua co can 

lai 
nn lcinh t; phát trin kirih tê so, xã hi s& Day m?nh  xây 

dçrng, phát trin h thông kêt câu h tang ding b, hin dai.  Nâng cao chat luvng giáo 
diic dào tao,  chat luqng ngun nhãn 1irc gan vâi d.y m?nh  nghiên cirukhoa hçc, phát 
trin và img dyng cOng ngh, thc d.y di mâi sang tao.  Thc dy phát trin lien kt 

A ft. A A A A vung, khu kinh te va phat then do thT, kmh te do th4, day nhanh tien dç l.p, phe duyçt 
các quy hoach.  Gn k& hài hoà giüa phát trin kinh t vâi van hóa, xa hi; phát huy 
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giá trj van hoá-, conngui Vit•Nam; chü tr9ng-thc .hin chInh sách di vói ngithi  
có công, vói các di tuçlng bào trçi x hi, bào dam an sinh x hi; nâng cao nàng 
lirc h thng y t& Quãn l, sü dçmg hiu qua Mt dai, tài nguyen; tang cu&ng bão v 
rnôi trur&ng; chfi. dng phông, chéng thiên tai, thIch irng védbin di kbI hu. 'Nâng 
cao hiu 11rc, hiu qua qun l nhà nuOc và nàng lc kMn t.o phát triên; My mnh 
cong tác phông, chng tham nhthig, Cong tác tip cong dan, giài quyêt khiu ni, to 
cáo; siêt chat k5 lut, kSr cucng hành chinh di dôi vâi ti.o dmg môi trixông di mâi 
sang tto. CUng c, tang cithng tiêm lirc quc phông, an ninh; kiên quyêt, kiên trI. Mu 
tranh bào v vftng ch.c dc l.p, chü quyn, thng nhât, toàn vn länh thô; gift vfrng 
môi tnthng hôa bmnh, n dinh,  báo dana an ninh chinh trj, tr.t tçr, an toãn xã hi. 

3.2. Nghj quyIt v c4c  toán ngân sách nhà nwâc näm 2022. Quc hi quyêt 
dmh tong so thu ngân sach nha nuoc là 1 411 700 ty dông, tong s chi ngãn sach nha 
nuóc là 1 784 600 ty dng, muc bôi clii. ngân sach nha nucic là 372 900 ty dng 
(tuong duthig 3,7% GDP); thng m(rc vay cüa ngân sách nhà nithc là 572.686 tSr dông. 
Lüi th?i im thirc hin cài each chInE sách tin lucing theo Ngh quyêt s 27-NQ/TW 
ngày 2 1/5/2018 cCia Ban chp hanh Trung udng; uu tiên diu chinh lucing hiru cho 
nguthi nghi hiru tnthc nm 1995. Tip tiic thc hin nghiêm các quy djnh v to ngun 
cài each tin lucmg nhiim thirc hin cãi each chinh sách tin hrang vào th?ñ dim phà 
hçrp. Dng th?yi, giao ChInh phLi. tang cuông cM dto các b, ngành, da phucing thic 
hin tot cong tác thirc hành tit kim, cMng lang phi, cong tác phông, chng djch, 
b6 trI dñ ngun içrc thc hin. Kh.n trudng xây dirng phucmg an b trI nguôn lirc dê 
th'irc hin Chuong trInh phiic hi và phát trin kinh tê - x hi, bào dam an sinh x 
hi, trinh Quc hi xem xét, quyt djnh tti kr hp gan nht. 

3.3. Nghj quyêt v phán bd ngán sách trung u'crng. näm 2022: Quôc hi d 
quyk djnh tang s thu ngân sách trung uong là 739.132 tSr  dng; tong sôthu ngân 
sách dja phucing là 672.568 tSr  dng; tng s6 clii ngân sách trung uong là 1.087.032 
t5r dOng, trong do d'çr toán 3 59.982 tSr  ding d b sung can di ngân sách, b sung có 
.rn'iio tiêu cho ngân sách dja phucing. T.i Nghj quyêt nay, Quc hi cfing cia quyt 
cmli t5 l diêu tiêt và s b sung can dôi cho ngân sách dja phuong duçic áp dimg 
riêng cho nàm 2022; can cir tInh hinh thc t, näm 2023 s quy djnh li cho phü hçip. 

3.4. Quc hi xem xét, thông qua Nghj quy&'vê K ho.ch c câu l.i nn kinh 
tê giai dotn 2021-2025', trong do xáë dmnh  rö quan dim cci c.0 1.i nn kinh t trên 

• ecy sO k thiia và phát trin; ly hoàn thin th ch& chuyn di s va dôi mi sang to 
• lam tiênd, l.y cci c.0 li không gian kinh t, phát trin do .thjvà.kinh t do thj, thüc 

day lien kt yang, lien kt do thj - nông thOn và vai trô dn d.t di mâi mô hinh tang 
truàng cüa các vilng kinh t tr9ng dim, các do thj lan lam nhim v1i trçng tam; huy 
dng, phãii bô và sir dçing hiu qua mci ngun lc cho phát trin; bão dam hài hàa 
gitta tang truâng kinh t vâi phát trin van hóa, xà hi, bão v và phie hi môi 
tru&ng, thIch img vaibin dôi khl h.u, phát trin rang, phát trinkinht tu.n hoàn, 
kiith tê xanh. K hoach cci c.0 li nn kInh t giai doan  2021 - 2025 phâi gn vâi 
Chtroiìg trInh tong the phic hôi và phát triên kinh t - x hi, thçrc hiu thçrcch.t, 
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hiu qua han, cing c nn tang n djnh kinh t vi mô, bào dam an toin tài chInh và 
an toàn tiên t quôc gia. 

Quc hi quyt djnh mt s6 chi tiêu chü yu dn nm 2025 cn dat  duqc và 
ra 5 nhóm nhim viii, giài pháp trong vic ca cu lai  nn kinh t giai doin 2021-

2025, dng thri yêu cu ChInh phñ xay drng Chi.rang trInh hanh dng thirc hin 
Nghj quy&, hoàn thành trix&c tháng 4/2022, báo cáo Quc hi kk qua thc hin Nghj 

A A A quyet nay hang nam; gum nhiçm ky va ca nhiçm ky. 
• 3.5. Quc hi xem xét, thông qua Nghj quy& v quy hoch s1r diing dt quc 

giathi 2021-2030, t.m nhin dn nàm 2050 và k hoach si:r diing d.t 5 nm 2021-
2025. Quc hi nhn mnh quy hoach sir dçing dt không chi nhim tao  ngun lc dê 
phát trin kinh t - xà hi, van hóa, bào dam qu& phông, an ninh, dôi ngoi ma phái 
k& hcip cht chë väi nhim viT báo v chii quyn, toàn vçn T qu&, giI vüng môi 
tnthng hôa bInh, n dnh chinh trj d phát trin d.t nuoc. Bào dam chi tiêu dt trng 
lüa phà hop vâi Kt 1un s 81-KLITW cña B Chfnh tn. v bào dam an ninh lrnmg 
thrc qüôc;gia dn nm 2030; tuy nhiên cüng cho phép linh hoat  scr diing tôi da 300 
nghin ha d.t trng lüa chuyn di ca cu cay trng, 4t nuôi nhimg phãi bão dam 
không lam thay d& tinh cht, diu kiên sir dçing dat trng hia, có the chuyên dôi tr& 
lai trng liia khi cn thi&; hn ch vic chuyên dôi dat trông lüa, nhât là dat chuyên 
trAng 1Cm nuâc sang dt phi nông nghip, d.c bit là dat khu cong nghip,... 

QuAc hOi  ciing dA ra các nhim viii, giâi pháp quan tr9ng ye chinh sách, khoa 
hçc và cong ngh, v nguAn lc, img phó vâi biên dAi khI hu, phiic hôi qu dat bj 
suy thoái, kim tra, giám sat, vA tuyên truyn, phô biên nâng cao nhn thüc dé thc 
hin hiu qua han Quy hoach sir diing dt quAc gia thai 2021 - 2030, Ké hoach  scr 
diing d.t 05 nm 2021-2025. 

3.6. QuAc hi dä xem xét, thông qua Nghj quyAt kr hçp thr 2, QuAc hi khóa 
XV, trong do d ngh  các ca qüan theo chCrc nng, nhim vi duqc giao th1rc hin có 
hiu qua cong tác xây drng pháp lut, gn vO'i vic tA chüc thc hin Kt 1i4n sO 19-
KL/TW ngày 14/10/2021 cüa B ChInh tn v Dnh hu&ng Chuong trnh xây dimg 
pháp 1i4t nhim kr QuAc hi khóa XV. Dông thM, yêu câu ChInh phCi. hoan thin h 
thAng chInh sách pháp lut vA bao hiAm y t, khãn trurcmg tnmnh Quôc hi dir an Lu.t 
Bäo him y t (sra dAi) dAng b vol vic sCra dôi LuQt Khám bnh, chCra bnh; giao 
clii tiêutham gia bao hiêm y t cho cac dia phuong giai doan 2021-2025 Ben canh 
do Quoc h91 cung yeu cau Chinhphu, To an nhan dan toi cao, Vin hem sat nhan 
d tAi cao tip tlrlc tnin khai có hiu qua nhm dat  duçic các chi tiêu, nhim vii, giài 
pháp dã d ra tai  Nghj quyt sA 96/2019/QH14 cña Quôc hi; day nhanh han nCa 
vic giái quyt các vii an tham nhfing nghiêm trçng, gay bCrc xác trong du lun; xCr 
l' dCrt diem các vçi vic khleu nai,tO  cáo phtc tap  ton dung, kéo dài,... 

4. Giám sat tAi cao 
• 4.1. QüAc hi dã cht vn B truOng các B: Y t Lao dng- Thuang binhvà 

Xã hi, Giáo dii.c và Dào tto, K hoach  và Du tx lien quan dn các v.n d ye chin 
hrçic phông, chAng djch, vâc xin, quàn l giá xét nghim, thuAc chtra bnh, trang 
thit bj y t, nng hrc cüa h thAng y t cci sO, di ngü can b y t; vic thirc hin các 
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gói h trci, bão dam an sinh x hoi, giài pháp tháo g nhttng khó khàn cüa th truông 
lao dng, bào v quyn tré em, cong tác ciru trg, thin nguyen;  bào dm chat luçTng 
dy và hçc, an toàn tnxông hçc, y th hçc dtthng, th chirc thi Trung hçc phô thông 
quc gia; giái pháp phimc hM và phát trin kinh t, h trçi, tháo gi khó khin cho doanh 
nghip, hcip tác xä, h kinh doanh, vic phân b, giao k hoch và day nhanh tiên d 
giài ngân vn du tix công, các dr an trçng dim quc gia, si dçing vn ODA, vn vay 
im dãi du tiz phát trin. 

Phó Thi ttxâng Chinh phü Vu Düc Dam và các B lnthng, Trtthng ngãnh khác 
dâ tham gia trá Ru, giâi trmnh lam rô them vn d cht van. Cuôi phiên chat vk, Thii 
tuo'ng ChmnhphüPhrn Minh Chmnh d thay mt ChInh phàbáo cáo lam rO 
nhung van de thu9c trach nhiçm chung cua Chinh phu va thrc tiep fra lai chat van 
cua dai bieu Quoc h9i. 

Kt qua phien cht vn cho thy, các nhóm vn d dixcic Quôc hi 1ira chçn là 
xác dáng, ph'à hqp vói thrc t, duçuc nhiu dai  biu Quôc hi và cCi tn quan tam. 
Phiên chat vn din ra trong không khi dan chü, xây drng, tranh lun sôi nôi. Các vi 
dai biu Quc hi th hin sr tam huyt, tinh than lam vic nghiêm tác, chat van 
ngn gpn, barn sat ni dung, tham gia tranh lun vâi các thành viên Chinh phü de di 
dn ci'ing vn d ch.t van. 

Các thành viên ChInh phCi dä n&m chc tInh hmnh, trà lôi th.ng thn, dixa ra 
nhiu giái pháp kh&c phic, th hin rO thai d nghiêm tüc, càu thj; dông th?yi, cam 
kêt khc phtie han  ch, nâng cao hiu lrc, hiu qua trong diu hành, quan l' nhà 
nuóc di vài lTnh vrc phim trách; tang cuông k' 14t, k3 cucung và quyt tm  tao  sir 
chuyn bin trong thyi gian tài. Quc hi dä ban hành Nghj quyêt v hoat  dng ch.t 
v.n tai  kSr h9p thCr 2, yêu cu Thà tmrâng Chmnh phii, các vi B tnr&ng, Truóng ngành 
thrc hin quy& lit nhftng cam kát v trách nhim d hira tnxâc Quc hi Va cir tn 
cà nizâc, lam co sâ d Quc hi, các ccu quan cüa Quc hôi, Mt tr.n T qu6c Vit 
Nam va các t ch(rc thành viên cita Mt trn giám sat vic thirc hin, dáp irng yêu 
..câu, nguyen vçng cüa Nhân dan. 

4.2. Sau khi xern xét báo cáo v cong tác phông, chéng djch COVID-19 và 
tmnh hInh thc hin Nghj quyt s 30/2021/QH15 cüa Quc hi, Quc hi dánh giá 
cao sr quyt tam, n hrc cüa Chinh phü, Thu tuàng Chinh phü, ëác b, ngành, dja 
phucing, các t chirc chinh tr - x hi trong cong tác chi dao,  diu hành, tnin khai 
quyêt hêt, dong bô, sang tao, lmh hoat nhiêu biên phap dê kiêm soat dich bênh, huy 
dng scninh tong hçup cua ca h thng chInh trj vàNhthi. dan, trin khai thirc hin 
hiu qua tren phm vi cà nuâc; kjpthui trinh Uy ban Thung v,i Quc hOi  ban hành 
ngh quyêt ye mt so chinh sách h trçu ng1xi lao dng và ngthi sir ding lao gp khó 
khàn do djch COVID-19; chu dng, khn trwng ban hành nhiu vn bàn chi dao, 
diOu hành dê dáp 1mg y8u c&u c&p bach trong phOng, ch6ng djch bnh. 

Qüoc hOi  dê nghj Chmnh phü, các cap, các ngành, các dja phucung tip tçic chü 
dng barn sat tinh hInh thçrc th, nâng cao náng lic trong dr báo, thng cithng các giài 
phap, quyêtlit, lirihhoat và hiu qua hm d vira kim soát t& dch bnh, vera thüc 
day phát triên kinh tê - xã hi; khan tri.rong ban hành Chin lucuc t&ig th v phông, 
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chng djch, chucrng trthh phic hi và phát trin kinh t - xà hi; tip tçic thc hin 
chiên hzc ngoi giao vàc-xin, d.y mnh nghiên ctru; chuyên giao cong ngh, san 
xuât vàc-xin trong nuàc; trin khai hiu qua Chin djch tiêm chüng vc xin phông 
COVID-19; nghiên ciru ban hành hithng dn tiêm v.c xin cho tré em & các d tui 
trên eci s khoa hçc, phü hçip vci thçrc tin; iru tiên ngun Fçrc d.0 ti.r cho ngành y 
rà soát, diu chinh các chInh sách h trçi lçrc hrcrng tham gia phông, chng djch; 
nghiên ciru sira dii, b sung kjp thii các chInh sách h trçi lao dng tr do, ngu?ii dan 
có hoàn cãnh khó khn, bâo dam an sinh xa hi và sir cong bng trong thii hix&ng, không 
dê sot, bô lçt d& tixçmg,... 

4.3. Quc hi xemxét Báo cáo v tInh hInh thc hin chInh sách, ch d bào 
him x hi, quãn 1 và sir d%ing Qu5 báo him xã hi nm 2020 và cho ring, Cong 
tác nay v ccr ban dã hoãn thành duçic m1jc tiêu d ra và tuân thñ theo di'ing quy djnh 
cüa pháp lust. Tuy nhien, mt s chinh sách, quy djnh v báo hiêm xä hi chua di 
vào cuc sang, vic phát trin 1c luçing lao dng tham gia bâo him xã hi cèn thp, 

* ,. * A A A A con tmh trng 1m dung, triic igi tu Quy bao hiem xa h9l,... Quoc hçn de ngh Chmh 
phü, các bt, ngành Co lien quan thng cuông cong tác thông tin, tuyên truyên d nguôi 
dan doanh nghip hiu rô hin v chinh sách, pháp 1i4t ye báo hiêm xã hi; thcrc 
hin các giài pháp dng b d duy trI và m& rng di tuqng tham gia; day mnh vic 
trin khai các bin pháp xi:r 1 kt lun cüa thanh tra, kim tra; thirc hin quãn 1 và 
sfr dung Qu5' Bâo him xâ hi hiu qua, tip tiic sp xp l.i b may lam cong tác báo 
hiêm xã hi tinh gçn theo tinh thn cüa Ngh quy& 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa 
Hi nghj 1n thir sáu Ban CMp hành Trung rn1ng khoá XII,... 

4.4. Quc hi d xem xét Báo cáo ye vic quãn 1 và sr dçing Qu5 báo hiêm y 
t nm 2020 và vic thc hin Nghj quy& s 68/2013/QH13 cüa Quoc hi trong 02 
nm 2019-2020 và cho ring, vic quãn 1 và sCi diing Qu5 Báo hiêm y t nm 2020 

b th'rc hin theo quy djnh cüa pháp li4t v bâo hiêm y tê và các quy djnh 
lien quan. Cong tác kim soát thu, chi báo hiêm y t duçic thng cithng, dã giãi quyêt 
dirqc nhiu tnr?mg hqp treo quy& toán chi phi khm bnh, cht?ra  bnh bão hiêmy. té. 
Tuy nhiên, mt s tn ti tir nhiu nm trithc cüa h théng van ban quy phm pháp 
1ut v báo him y tê và khám, cha bnh chua ducic giái quyêt, t' 1 chi khãm chta 
bnh bão him y t & các tuyn vn con mt can di, có noi cOn chua thng nhât 
gitta Ca quan bâo him xâ hi và ca s& khám, chEta bnh trong vic thanh, quyt toán 
chi phI khám, chEta bnh tü Qu5 bãoiiim.y th. Quôc hi dê nghj ChInh phñ sOm 
nghiên ciru sira di, b sung, hoàn thiri h thong chmnh sách, pháp 1ut ye bão hiêm.. 
y t theo thm quyn; khn trirang nghiên cihi, rà soát d d xu.t sira di Lut Báo 
him y t, Li4t Khám bnh, chEta bnh d kjp th&i khc phic nhttng bat cap,  hn chê 
cüa Lut; clii do cáo b, nganh da phucing thirc hien  các giãi pháp dng b d duy 
trI và m& rng di ttxqng tin tâi bao him y t toàn dan; giãi quyêt khó khn, vuâng 
m&c trong thaIihquyt toán chi phi khám bnh,chCta bnh bào him y t; thçrc hin 
quãn 1 và si'r dipig Qu Bão him y t hiu qua; thng k& toàn din vic thrc hin 
Nghi. quyt sé 68/2013/QH13 trInh Qu& hi xem xét, ban hãnh nghj quy& m&i 
nhim dáp img yêu cu phát trin kirih tê - xã hi cüa dat rnrâc;... 
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4.5. Quc hi d. xem xét cáo báo cáo v cong tao fir pháp, phông, chng ti 
phm và vi phm pháp 1ut, thi hânh an, phông, ch6ng tham nhftng nm 2021 Va cho 
rang, rnc dü tmh hmh trong nuoc va the gith bi anh hu&ng lan do dai dich COVID- 
19, Chinh phu, Toa an nhan dan toi cao, Viçn hem sat nhan dan toi cao da chu d911g 
t.p trung clii do quyt lit, trin khai dng b nhiu giäi pháp nên cong tác tu pháp 
có nhiu chuyn bin tIch crc gop phn gift vftng n djnh chunh trj, bão dam trt tir, 
an toãn x hi, t.o tin d quan trng dê phát triên kinh tê - xàhi và hi nhp quéc 
t. Thy nhien, Qu& hi cCing thing th&n clii ra nhftng hn chê, bat c.p cüa tmg ca 
quan trong thrc hin chcrc nng, nhim vi. do pháp 1i4t quy djnh. Trén cci si do, 
Quc hi dã dua ra nhiu kin nghj, giái pháp thit thrc nhrn tip tiic dôi mói, nâng 
cao cht luçcng, hiu qua cüa cong tác nay trong thM gian tói. 

4.6.V Báo cáo tng hqp kin, kin ngh ciia cir tn và Nhân dan gi:ri den k' 
h9p thCr2, Quc hi khóa XV; Báo cáo kt qua giám sat vic giái quyt kin ngh 
cüa cir tri gui dn kr h9p thir 11, Quc hi khóa XIV; Báo cáo k& qua tip cong 
dan, xcr l dan thu và giám sat vic giãi quyêt khiêu nti, to cáo cüa cong dan giri den 
Qu& hi nàm 2021. 

Quc hi cho rng, kin, kin nghj cüa cr tn và Nhãn dan cá nuóc dà duçic 
Doàn Chü tjch Uy ban Trung ucing M.t trn T quc Vit Nam kjp th?ii tong hqp 
dâydügiridenQuOchi. 

Thông qua các cuc tip xüc cir fri trithc và sau kr hçp thi.'r 11, Qu& hi khóa 
XIV cüa cáo dai biêu Quc hi, dã có 807 kin nghj dtrçrc tOng hcip chuyên den cáo 
ca quan Co thm quyn giái quyt. 

Trong ki báo cáo, cáo ca quan ca Quc hi, ca quan cüa Uy ban Thu?ing vi 
Quc hi, Doãn DBQH dã tip 4.33 1 luçrt nguôi dn khiu ni, t cáo, kin nghj, 
phán ánh v 3.350 v11 vic; 189 doàn dông nguôi; nhn duqc thng s 33.061 dan thu 
khiêu ni, té cáo, kin ngh, phãn ánh cUa cOng dan; trong dO có 18.118 dan thuc 
lTnh vrc hành chunh, 14.943 dan thuc linh virc fir pháp. Qua phân loai, cO 10.29 1 
dan dü diêu kin xCr l; 22.770 dan khOng dá diu kin xCr l. 

Cong tác giãi quyk kin nghj cu tn dã ducic cáo b, ngànhtp trung nghiên 
ciru giãi quyêt, kjp thôi tháo g nhCtng khó khn, vuing inc, gópphn n djnh san 
xuât, kinh doanh và cái thin dñ s6ng cüaNhân dan; nhiu nguynv9ng chinh dáng 
cüa cu tn dä dugc tiep thu, nghiên ciru xCr l và trâ Ri thu dáo. Tuy nhiên vn cOn 
mt sOft van bàn trã. läi chua .du.tliong tin, chua di'mg ni dung cu tni.kin ngh... 
Qu&chi yeu. câu ,các ca quail, t chirc hftu quan tip tçic cài tin, nâng cao chat.. 
lucing tOng hqp kiên nghj cu tn; giài .quyêt diit diem nhftng ton ti hn ché d nêu 
trong báo cáo; rà soát, giái quyêt dirt diem các kin nghj dang trong qua trInh giái 
quyêt, hn ché tOi da vic chuyn kin ng chua duc giái quyt sang nhim k' 
sau,... 

IlL DTN}I IIUNG CONGTAC TUYEN TRUYEN ........••• ., - 
1. Tuyên truyn nêu bt thành cong cüa kr hçp thtr 2, Quc hi khóa XV, 

khàng djnh kOt qua k' hçp là buâc tin quan tr9ng d xây drng Quc hi "Chu dng, 
trI tuê, doàn kêt, d,i md và trách nhim"; lam rô tinh thn khn truang, barn sat 
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thc tin, dan chi1 và trách nhiêm cao cüa Quc hi và di biu Quc hi dã tháo 
1un, xem xét, thông qua và cho kin các dir an 1ut, nghj quyêt,. . .kjp thii giãi 
quyêt nhttng van d c.p bach tru6c mt va quy& djnh nhfrng vn d quan tr9ng Co 
tam chin luçic, dài han, nhu: Cong tác phOng, chêng djch Covid - 19, phiic hi phát 
triên kinh t - xà hi, h trçi doanh nghip, ngtthi dan b inh hu&ng tr djch bnh, báo 
darn chInh sách an sinh xa hi; dàng thii phân tIch chi ra nhftng khó khn, thách 
thirccông tác phOng, chông djch, thng trithng kinh t nhttng tháng cué'i nm và cã. 
nàm 2022; dci báo, d xut nhiu giái pháp thi& thc, nhu Co c.0 'ai  nên kinh tê, day 
mnh thuc hin tik kim, phông, cMng lang phi, quy& lit du tranh phOng, chng 
tharn nhi111g, tiêu c1rc,... 

2. Tp trung tuyên truyên Nghj quyêt ye mOt so co chê, chInh sách dc thi 
phát triên các tinh Ngh An, Thanh Hóa, Th'ira Thiên - Hue và thành ph Hái 
PhOng; quy& djnh Quy hoch sü dçing d.t quc gia thi kr 2021 - 2030, tm nhmn 
den näm 2050 và K hoch str diring dat 5 n.m 2021 -2025; Kê hoch Ca cu lai 
nên kinh t giai don 2021 - 2025,... gop phn c th hóa Nghj quy& Di hi XIII 
cüa Dàng, ding thôi khcii d.y mci tim nàng, ngun l'çrc, thüc d.y phát trin nhanh 
và bn vtmg cüa d.t nuic. 

3. C vu toàn Bang, toãn dan va toàn quân n 1irc, vI.rc)'t qua khó khn, thách 
thirc, t.p trung thi.rc hiên có hiu qua miic tiêu phOng, chông djch Covid - 19, thIch 
1rng an toàn, linh hoat, phiic hi phát trin kinh t - xã hi, phü hçip vth xu the phát 
triên kinh t cia th giói hin nay; tuyen iniyn Ngh quyêt so 128tNQ - CP ngày 
11/10/202 1 cüa Chinh phü v Ban hành quy djnh tgm thai "thIch ing an toàn, linh 
ho,it, Ide2m soát hiçu qua djch Covid -19" và cac chinh sách ho trçi doanh nghip, 
ngtrOi dan, an sinh xã hi, dng thyi biu duang cac doänh nghip, to chirc chi dng 
tháo gc kho khn, thfch (mg an toan trong san xuât, kinh doanh, báo dam phOng, 
chông djch Covid -19 hiu quá. q - 
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