
E CUNG 
Tuyên truyn kt qua cüa Kr h9p thfr 3, Quc hi khóa XV 

I. BOI CANEE, NQI DUNG C(JA KY HQP 

1. Bi cãnh 

K' h9p thu 3,. Quc hi khóa XV din ratong b& cãnh dt nuàc dang n lc 
hôi ph1ic phát triên kinh tê - x hôi sau khi di djch Covid - 19 ducic day lüi, các 
ngành, linh vrc dang 1&y 1i dà phát trin, thng tnthng rô net, kinh th v1 mô n dnh, 
1m phát di.rcrcki&n soát, an sinh xã hi bào dam. D.c bit, k h9p t chüc sauthành 
cong t& dçp cAa Hi ngh 'Trung trong 5, khóa Xffl cüa Dãng và Di hi the thao 
Dông Nam A (Seagame 31), Vit Nam vói thành tIch dn du v sé lucing huy 
chuong yang t.i Di hi, dã to b.u. không khi phn .khâi, 1c quan, nim tin cüa 
Nhân dan vói Dãng, Nhà nuâc và Quéc hi trong bi cãnh m&i cüa dat nuóc. 

2.NidungcüaKih9p 

K' h9p nay, Quc hi xem xét rntkh6i lucrng cong vic ion, quyt djnh nhik 
ni dung quan trçng không clii cho näm 2022 ma cOn cho các nm tiêp theo do là: 
thông qua 5 d an Lust,  2 Ngh  quy& và cho 5i kin 6 dir an iu.t gôm: Lust  Cãnh sat 
co dg, Lut Din ãnh (sua di), Lu.t Kinh doanh bào him (si'ia di), Lut Thi 
dua, khen thu&ng (sua doi), Luât süa d6i, b sung mt s diêu cüa Li4t S& htru tn 
tue,...; dôi m&i nãng. cao hiu 1çrc, hiu qua hot' dng giam sat; thông qua.  Ngh 
quy& v'ho.t dng chit v.n cia K5 hçp; xciii xét, quy& dnh các v.n d quan tr9ng 
nhur thông qua Ngh quy& phê chu..n quyt toán ngãn sách nhà nuóc näm 2020, dc 
bit xem xét, thông qua các nghj quyt v Chi trirmig du tir dir an dung vãnh dai 
3 Thnh phô Ho CM Minh, dir an duOng Vành dai 4— V'ing Thu do Ha Ni; các dr 
an &thng b cao tôc: Biên HOa — Vüng Thu (giai dotn 1), Châu Dc — Can Thci — 
Soc Trng (giai don 1), Khanh HOa — Buôn Ma Thut (giai doan 1),...; tin hành 
xem xét bäi iThim tir cách dai  biu Quc hi va phé chuãn dê nghj cách chuc B 
trngBYt. 

II. KET QUA CUA K HQP 

1. Các 1ut du'qc Quôc hi thông qua 

1.1. Luçt Cánh sat cci dç5ng duçic ban hãnh nhm tip tic th ch hóa chü 
triwng, quan diem cüa Dãng v xây dirng lçrc iuçmg vii trang nhân dan cách mng, 
chInh quy, tinh nhu, tirng buâc hin d.i, mt s 1irc luqng tin th.ng len hin dai; 
hoàn thin khuôn kh pháp 1 v t chuc, hoat  dng c'ia Cãnh sat co dng phà hqp 
vOi. tinE chat dc thi cüa 1irc krgng, dáp &ig yêu cu nhim vi trong tInh hInh m&i. 
Lut gôm 5 chucing và 33 diêu quy dnh ye vj tn, chuc nng, nhim v1i, quyn hn, 
'to chuc và hoat dng cüa Canh sat ccdng; diêu kiin bào dam và ch d, chinh sách; 
quân 1 nhà nuâc và trách n1iim cüa Co quan, t chuc, cá nhân có lien quan dôi vd 
Cành sat co dng; trong do, tip t11c kh&ng djnh và lam no chuc nng cua Cãnh sat 
co dng trong vic lam "nOng cot thc hin bin pháp vii trang bão v an niiih quc 
gia, bão dam trat tir, an toàn xã hi"; quy dj.nh cii th nhim vi, quyk hn cüa 
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Cânh sat ccx dung, xác dnh nhim vi chiith cüa Cânh sat ccx dng là "sir ding bin 
pháp vti trang là chü yu d chng hành vi bo lon, khing bô". 

• 1.2. Luát Dién ánh duac süa di nhni xây drng nn din árth Yit Nm  
chuyên nghip, hin dai,  dni dà bàn s&c dan tc phà hgp vài nn kinh tê thj tnrôiig 
djnh huâng x hi chü nghia trong tèng th phát trin cña vn hóa - xä hi, bào dam 
tInh minh bach, tmnh khã thi cao và tinh thng nht trong h thông pháp lut. Lut 
gôm 8 chucxng, 50 diu, b sung và hoãn thin nhiu nOi  dung lan, nhu: (i) Quy dnh 
rO hon ccx ch, chinh sách, trách nhim cüa Nhà nithc và str tham gia ciia các to chirc, 

— — hân,-huy-dOag n uôithtcdâuiir,phaLtriên diên anhcgrgbiêp diên anh, 
(ii) Di mcci cong tác thm djnh, cp gi.y phép trong ho.t dng din ãnh theo hu&ng 
thông thoáng, to diü kin thun lçxi cho các ccx sa din ãnh; (iii) Quy djnh rö han 
v san xut phim si1 diing ngan sách nhà nuóc; (iv) Quy djnh v phô bin phim trên 

• không gian mng vâi nhiu bin.pháp quasi i bão dam tInh khà thi, phü hcxp v&i 
diêu kin Vit Nam và xu th chung cüa th gi&i, khuyên khuch phô biên phim Vit 
Nam trên truyn hInh, dam báo quyn sa hftu trI tu di vói phô biên phim trong rp 
chiu phim, quy dnh v chiu phim luu dng phü hçp vói diu kin thtrc t timg da 
phuong; (v) Quy djnh cii th hinh thüc phân lo?i, hin th phan loi phim phü hcip 
v&i van hóa, con ngLrM Vit Nam và thông l quc t; (vi) Ma rng chü the to chrc 
lien hoan phim, giài thu&ng phim, cuc thi phim, chuong tdnh phim và tuan phim 

• ti Vit Nam; (vii) Quy dnh hru chiu, liru trCt phim theo huOng t.c) thun lçii cho 
cOng tac quan ly nhànuoc, bao dam quyên scc hru cüa chu sa hthi phim, (viii) Bô 
sung quy djnh v t chüc ngh nghip ye din anh dê phát huy vai trô cüa to chirc 
nay trong phát trin din ãnh, cOng nghip din anh. 

1.3. Lu2t Kinh doanh báo hié'm duçic si:ra di nhm bào dam sr thng nht, 
dông b cüa h thng pháp lut và tiiang thich vói các cam két quôc tê; cài cách 
rnnh me thii tiic hành chInh trong ho?.t dng kinh doanh bão hiêm kêt hçrp vói vic 
cài cách toàn diên cong tác quãn l, kiêm tra, thanh tra chuyên nganh, bâo dam thc 
hin có hiu qua cong tác quãn l nba nuóc trong phát hin, xi'r 1 kjp th&i, nghiêm 
nháhvivtphm pháp lutv kinh doanh bào hiêm; bâo v quyên và igi 
Ich hqp pháp cüa nhà d.0 ti.r, khách hang, s1r an toàn cüa câ h thông, tiêt giñni chi 
phI xä hi. Lu.t gm 07 chi.rong và 157 diu (giãm 01 chuong so vâi Lut hin 
hành), theo do, Luât dã hoàn thin 07 nhóm chInh sách, gOm: (i) MO hinh to churc, 
diu kin thành l.p, hot dng cüa doanh nghip bão hiêm, doarih nghip tái bâo 
him, chi nhánh nirâc ngoài ti Vit Nam; (ii) Mo hinh quasi i tài chinh dôi vói các 
doanh nghiêp bão him, doanh nghip tái bâo hiêm, chi nhánh nixóc ngoài t?i  Vit 
Nam; (iii) HcTp dOng bão hiêm; (iv) Sir diing, Crng ding cong ngh thông tin; (v) Phát 
triên và nãng cao chat luçrng nguôn nhãn hrc trong linh virc kinh doanh bão Mêm; 
(vi) Bâo dam an toàn, d phông, hn ch ton that, phOng ngt'ra gian 1n bâo hiêm; 
(vii) Nâng cao hiu lirc, hiu qua quasi l nba nuróc. 

1.4. Lut Thi dua, khen thw&ng dirçic sira di nhim th ch hóa chil truong cUa 
Dâng, tu tu&ng v thi dua yell nuOc cña Chü tich Ho CM Mmli, to sr chuyên biên 



mnh me trong th chc thçrc hin phong trào thi dna yêu nu&c và cong tác khen 
thuOng thi k)' day mnh cong nghip hóa, hin di hóa dAt nuc va chii dng hi 
nhp quôc tê. Lut gm 8 chircrng, 96 diu (gim 7 dik so vói Lust  hin hnh) dugc 
the hin & 8 nhóm v&i nhffiig dim m&i chü yu sau: (1) Thrc hin phthi cap, phân 
quyn mnh hcm trong cong tác thi dua,khen thiiâng; (2) Th hin rO nguyen t.c 
thành tIch den dâu, khen thu&ng dn do và dê cao tInhkjp th?i cüa hlnh thirc khen 
thu&ng theo cong trng và thnh tIch d4t dugc; (3) Thxa phong trào thi dua thirc s1r 
thi& thc, ththng v co s&, gn k& vói thc hin nhim vii chmnh tn. cüa dja phuong, 
don vj, gn vâi lçii Ich cüa nguOi trirc tip tham gia thi dua, hn chê tinh hInh thirc 
trong thi dna, bão dam thuc hiên ding ho & 4 khau (phát hin, bôi duong, tong kêt 
và nhân din hlnh tiên tin); (4) Chü tr9ng khen thu&ng tp the nhO, cOng nhãn, nông 
dan, ngithi lao dng trirc tip, can b, chin si các lic lucrng vu trang, dan qun, tir 
v...; qüan tam dn cong tác khen thu&ng & cp co s&, viing sâu, vng xa, vüng biên 
gicn, hai dao, (5) thai. quyêt nhftng kho khàn, viwng mc trong khen thuong o khu 
virc ngoài nhà ñlr&c và kinh t t± nhan; (6) M& rng di t cnig khen thcr&ng ngu&i 
nu&c ngoài có nhiu dóng gop cho dAt nu&c Vit Nam trong diêu kin chü dng hi 
nhp; (7) B sung hInh thc khen thix&ng kháng chin "Huy chucrng Thanh niên 
xung phong ye yang"; (8) Thyc hin cái cách thu tic hành chinh, ng dng cong 
ngh thông tin trong quân 1 cOng tác thi dna; khen thu&ng. 

1.5. Lut sz'ca ddi, ho2  sung mç3t sá diu cza Lut S& hu Irl tu d'irccc ban hanh 
nhim khc phiic nhffiig thn tai,  hn ch trong vic xác l.p và bào v quyn s&huu 
trI tu th&i gian qua; tip tyc ni lut hóa các cam kêt trong các diêu uâc quôc tê ma 
Vit Nam là thành viên. Lut süa di, b sung 102 diêu và bãi bO quy dnh tai  6 diêu 
cüa Lut hin hành. Mt trong rihng chInh sách quan tr9ng trong Lut là Co chê 
giao quyn dng k mt cách tçr dng và không bôi hoàn cho to chüc chü tn dôi vói 
sang .ch, kiki dáng cong nghip, thit k b tn, ging cay trng là k& qua cña nhim 
vii khoa h9c và cong ngh có sr diing ngthi sách nhà nu&c; quy dnh co chê phan 
chia hçip. 15' lçii Ich gifta Nhà nuâc, t ch(rc chü trI và tác gin trongnghiên ciru khoa 
h9c. B sung quy dnh vic kim soát chit chè vic sir d1ng các kêt qua nghiên ciru 
khoa hçc, cOng ngh có scr ding ngàn sách nhà nuâc, theo do: quyên dôi vói sang 
ch, kiu dáng cong nghip, thi& k bé tn, giông cay tthng là kêt qua cüa nhim v'i 
khoa hçc và cOng ngh sr d'çing ngàn sách nhà nuâô chi duçic chuyên nhucng cho to 
chirc duçic thành ip theo pháp lu.t Vit NRm, cá than là cOng dan Vit Nam và 
thi.thng trü t.i Vit NRm. 

1.6. Nghj quylt ye' thI die'm mç5t so cc' ché', chinh sách dçc thI, phát triê'n tinh 
Kha'nh Hôa duçcc ban hành d th ch hoá Ngh  quyet 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 
cua B Chinh .tr v xây d\rng, phát trin tinh Khánh Hàa den nàm 2030, tam nhifl 
dn 11am 2045 yà mic tiêu phn dAu xây. drng tinli Khánh HOa dn 2030 là thành 
phd, trirc thuc Trung ixang, dn nni 2045 là do thj thông minh, bn vthig, bàn s.c, 
ngang.tâm khu virc Châu A, là hinh mu cüa sir gn k& gita phát trin kinh tê - 
hi v&i báo dam quOc phOng, an ninh. Nghj quyêt gm 10 diu quy dnh thi diem 
mt s co ch, chinh sách dc thii. trong vic quãn 15' tài chInh, ngãn sách; quãn 15' 
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quy ho.ch, d.t dai; tách dir an bi thuông, h trçi, tái djnh cu, giãi phóng mt b.ng 
ra khoi du an dâu tiz công, thu hut nha dâu tu chiên luorc phuc vu nhiêm vu phat triên 
Khu kinh t Van Phong; phát trin kinh t bin ti tinh Khánh Hôa. 

1.7. Nghj quylt thI dilm mô hInh to chik hogt d5ng lao dng, hw&ng nghip, 
dgy ngh cho phgm nhán ngoài tri giam dugc ban hânh nhm tháo g nhttng khó 
khan, vu&ng mc và nâng cao hiu qua cong tác giáo dic câi to phm than, to 
diu kin dê ph.m than duçic lao dng, hithng nghip, h9c nghê phü hçip, giüp cho 
các phm nhãn thng khà nng thIch irng khi tái hôa rth.p cong dông, h?n  chê nguy 

- ca thu-hut, huy dng-ngun lrc xã-hi-tham-gia cong tácthi- 
hành an h3nh sir theo dnh hii&ng câi cách ti.r pháp. Nghj quy& gOm 3 Diu quy djnh 
• viêc thI diem mô hinh tO chirc hoat  dng lao dng, hir&ng nghip, dy ngh cho 
phm nhãn ngoài trai  giam thuc B Cong an, trong do trai giam hçp tác vói t chüc 
trongnirâc dê to chirc hoat dng lao dng, huàng nghip, dy nghê cho phm nhan 
ngoài trai giam theo k ho.ch do Cc quan quãn l thi hnh an hinh sir thuc ]3 Cong 
an phê duyt. S hrçingtri.giam duqc thI dim không qua mt phn ba tng s trai 
giani thuôc Bô Cong an và thai gian thc hin thi dim là. 05 nãm kê hr ngày 
01/9I2022 

2. Các dir an 1ut diro'c Quc hôi cho kin 

2.1. Dw an Luát Dcu khI (si'a dat,) ducic xây dirng nhim xir l, tháo gi nhffiig 
hn ch& vuàng mc trong quy djnh cUa pháp lut; thirc hin câi •cách theo huóng 
phân djnh rô chuc nang, nhim vii, giãm b0t các d.0 môi trong quãn 1 nhà nuâc, 
cài thin môi tnthng dâu ti.r, tang ci.thng thu hut ngun hrc, tang cuà'ng tInh minh 
bach, hi.ràng t&i thc hin thành cong Chi&i hrqc phát trin ngnh d.0 khI Vit Nam 
den 11am 2025 và tm nbIn dn nm 2035. Quc hi dã tp trung thâo 1un ye nhng 
ni dung chInh sau: chinh sáôh thu hut ngun 1irc hr các thnh phãn kinh tê, các tO 
chuc ngoài nurc; cong tác tim kim, ththn dO d gia tang trü lucing, san luqng khai 
thác du khI; can cii pháp l d diu tra, khai thác các dng näng luçing mói, các nguôn 
dâukhI phi truyên théng, kk& hap dOng dâu khi, cap giây chung nhãn dang ky dâu 
ti.x, hçip tác quc t trong hoat dng d.ü khI; cong tác thanh tra, giám sat, xir l vi 
phim,... 

2.2. DánLutPhông, changbgolircgia dmnh (tha dai) dtrcrcxây dngnhm 
th ch quail dim, chü tnrang, chInh sách v quân l phát triên xã hi có hiu qua, 
nghiem minh, bào dñm an ninh xã hi, an ninh con nguai, thirc hin tiên b cong 
b.ng xâ hi; dáp üng yeu cu phát sinh trong thrc tin và khäc phiic nhffiig bat c.p 
trong các quy djnh cua Lu.t hin hnh. Quc hi dã tp trung thào lun vào các ni 
dung chU yu v: các bin pháp phOng ngra b.o lirc gia dInh, tang cithng bâo v Va 
h trçi nn nhân b bao lc. gia dInh; cci ch phôi hap và các diêu kin bào dkm  dê 
thc hin cOng tác phOng, chng bao  lrc gia dinh; khuyên khich xâ hi hóa cong tác 
phOng, chng bao lc gia dinh,... 

2.3. D- an Lut Thanh ira (tha ddi) duqc xây drng nhim ci th hOa chü 
truong, di.r&ng 1i cüa Dãng lien quan dn cong tác thanh tra, tiêp tiic c11 the hóa Hiên 
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pháp nm 2013, kh&c phçic nhffiig hn ch, vuóng mc trong qua trInh thtrc hin, dáp 
irng yêu c.u, nhim vii cüa cong tácthanh tra trong tinh birth m&i và bâo dam s1r 
dng bô, théng nht cüa h thng pháp 1u.t. Trong do, nhftng ni dung co bàn duçic 
Quc hi tp trung thão 1un là: h thng co quan thanh tra theo cp hành chInh 
(Thanh tra Chmnh phü, Thanh tra tinh va Thanh tra huyn), thanh tra chuyên ngành 
(vic thàiih 1p Thanh tra Tng ciic, Cic thuc Bt,, c quan thanh tra ti các cci quan 
thuc Chinh phü, cci quan khác cüa Nhà nixâc, Thanh tra so), các hInh thirc và tdnh 
tçr, thu tVc  thanh tra,... 

2.4. Dy' an Luat Thy'c hin dan chi & cci s& dugc xây dirng nhm kjpthOi th 
chê boa chU trucing "thrc hành và phát huy rng râi dan chii xä hi chü ngMa, quyn 
lam chü v vai trO chü th cüa Nhân dan" vOi phucing chm "dan bi&, dan bàn, dan 
lam, dànkim tra, dan giàm sat, dan thii huOng" và "thrc hin ding d.n, hiu qua 
dan chii trtic tip, dan chi di din, d.c bit là dan chü 0 cci sO" ducic nh.n mnh 
trong Van kiên Dat hôi lan thu XIII cua Dang Quôc hôi tap trung thao luau ye viêc 
thrc hin dan chü 03 loi hInh cci sO, do là: (1)dân chü t.i xã, phuOng, th tràn va 
cong dng dâncu, (2) dan chü 0 cci quan, don vj, sr ngbip cong l.p cüa Dãng, Nba 
nuOc và t chirc chmnh trj - xà hi, (3) dan chü 0 doanh nghip, hçip tác xä, to chirc 
khác cO thuê muOn, sir dung lao dng theo hqp dông; các nguyen täc và cci chê bào 
dm viêc thue hiên dan chü 0 ccr sO v.a ch dinh Thanh tra nhân dan.... 

2.5. Dy' an Lut tha dô'i, bá sung mç5t so' diê'u cia Luçt Td'n so vô tuymn ä'in 
duçic xay dçrng nhim khc.phiic nhfing hn ch, bt c.p cüa Lu.t hin hành, dáp ng 
câu thirc tin, tip tiic th ch chü tri.rang, chinh sách có lien quan cüa Dãng và bão 
dam tInh thông nhât, dông b cüa h thng pháp lust.  Quc hi dã t3p  trung thào 
lun rihffiig ni dung v: giOi hn tng d rng bang tan ma mt to chuc, dornh  
nghip dtrçic phép sü d1ng; vic cp giy phép sir dyng t&n s vô tuyn din; v.n dê 
sfx diuig tn s vo tuy&i din duçic phàn b riêng phiic vii quôc phOng, an ninh dê 
kêt hçip phát triên kinh tê trong tnrông hcip dc bit... 

2.6. Dy' an Luçz' Khám bçnh, chiba bnh (tha dOi) durgc xây. dçrng nhm kh.c 
phiic nhUng h.n ch, b.t cap, giâi quyk nh(ng v.n d mOi phát sinh dê phat triên ye. 
nàng cao chat lucing dich vu y tê cho nguii dan theo djnh huOng cong bang, chat 
hxcmg, hiu qua, phát trin và hi nhp qu& t; tang ctthng hiu içrc, hiu qua, tr.t 
tçr, k cucing, kr 1u.t cüa cong tác quãn l nhà nuOc v ho.t dng khám bnh, chta 
bh. VOiii tiêu do, Quc hi dã tp trung cho kin: các quy djnh lien quan dn 
ngisO'i hành ngh khám bnh, chfta bnh; cci sO khám bnh, chEra bnh; thm quyên 
c.p, thu hi Gi.y phép hãnh ngh&; quy dinh chuyên mon k thut trong di&u trj; 
ngun tài chInh cho khám chcta bnh; quy djnh khám bnh, chUa bnh trong tnthng 
hçip xày ra thien tai, thãm hça và djch bnh truyn nhim thuc nhóm A; sir dyng 
ngôn ngü trong khám bnh, chtra bnh cüa nguOi nuOc ngoài, nguOi Vit Nam djnh 
cu 0 nuOc ngoài t.i Vit Nain; chinh sách dãi ng nhina thu hut ngun nhân lc phic 
vii ngàuth y tê; giâi pháp ngan chn tiêu cic trong ngành y tê... 
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3. Quc hi dã thão 1un, thông qua Nghj quyt v Chuong trInh xây 
dirng lut, pháp Inh nàm 2023, diu chinh Chu'o'ng trInh xây ding 1ut, pháp 
1nh nAm 2022; trong do, diu chinh Chuang trinh näm 2022 dé bô sung 06 dir 
an luat;  lüi thii. gian trinh 01 d an lust; dM ten 01 d an 1ut. Chuang trmnh nàm 
2023 gôm 14 dir an lust, 01 d thâo nghj quy&. Nghj quy& là Ca s& quan tr9ng 
dê Quoc hi, Chinh phü, các Ca quan có lien quan trin khai cong tác xây dirng 
pháp luat,  dng thôi cüng là trin khai th1rc hin K& 1un sé, 19/KL-TW ngày. •  
14/10/202 1 cña B ChInli trj v djnh hithng Chtrang tflnh xây drng pháp 1u.t 
nhim k' Quc hi khóa XV và K hoch s 81/KH-UBTVQH15 ngày 
05/11/202 1 cüa Uy ban Thithng vi QuOc hi. 

4. Hoit dng giám sat 

4.1. Sau khi xem xét các báo cáo dánh giá b sung kt qua thirc hin k hoch 
phát trin kinh t - xä hi và ngãn sách nhà rnthc nm 2021; tinh hirih trin khai và 
két qua phát trin kinh t - xã hi, ngthi sách rihà nuâc nhttng tháng dâu näm 2022, 
Quôc hi dánh giá cao sr chi dao  quyt lit, kjp thOi cüa Chinh phii, sr n 1c cüa 
các cap, các ngành, cong ding donh nghip và các tng lop Nhãn dan dä khc ph'iic 
khó ith ,rtrptqua thách thirc, chü dng, linh ho.t, kjp thôi trin khai các Ngh  
quy& cia Quc hi v phic hi và phát trin kinh t - xã hi, ph&i d.0 hoãn thãnh 
các m11c tiêu, clii tiêu và nhim vi phát trin kinh t - xà hi nm 2022. Quc hi 
ctng dã thng thn clii ra nhCng hn ch, yu kern trong các ngành, lTnh vi1c, phân 
tIch nguyen nhn khách quan, chü quan, i-cit ra nhffiig bài h9c ldnh nghirn, dir báo 
nhtng thun igi, nguy ccr, thách thirc, nh.t là nh'ctng tác dung và khO khn mOi phát 
sinh do din bin phc tp cüa tInh hinh th gith, áp hrc 1m phát gia tang, giá xang 
dâu, nguyen vat lieu và clii phi In chuyn tang cao, sir bat on cüa thj trtthng tài 
chinh,... 

Quc hi dä quy& ngh nhiu djnh hithng, nhirn vi và giài pháp chü yü d 
Chmh phu, cac cap, cac nganh tlêp tue quy& liêt then khai nh.m hoan thanh cac 
m%lc lieu, clii tiêu, nhim vi, giâi pháp dä duct d ra t.i cácK& 1un cüa Trung uang 
Dãng, các NhI quy& cüa Quoc hi, Chinh phü v hát trin kinht - xã hi, phOng 
chông djch COVID-19 va các k hoach 05 nam giai don 2021-2025, dc bit là 
kh.n trucrng trin khai ding b và d.y nhanh tc d giài ngãn von dâu tir cOng và 
thirc hiên gOi chIith sách tài khóa, tin t h trq Chixong trInh phiic hi và phát triên 
kinh t - xä hi,... nhim khcii thông ngun 1c, khai d.y mçi tiêrn nang, t.o dng 
igrc d vtxqt qua khó khan, thách thirc, phic hM và phát triên kinh th-xã hi nhanh và 
bn vttng. 

4.2. Trong thii gian 2,5 ngày, Quc hi dã tin hành chit vri di vOl 03 B 
truOng và Thng dôc Ngân hang Nhà nuOc Vit.Nani. ye các linh virc: nông nghip 
và phát trin nông thôn; tài chinh; ngan hang; giao thông vn tãi. Các van dê ducc 
Quc hi 1ira chçn là "tring và dáng", va có tinh thM sir, cap bach trithc mat, vira 
mang tlnh chiên lucre lâu dài, trong do có nhIhig vn d dâ kéo dài nhiêu nàm nhimg 
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chua duçic giãi quyêt mt each can cci, dáp frng dugc yêu câu, mong mói cüa c1r tn, 
Nhãn dan và các vj d.i biu Quc hi. 

Phien cht vn và trâ 1ó'i cht vn din ra sôi ni, dan chCi, trách nhim v&i 
tiith than xây drng rat cao. Các vj dai  biêu Quôc hi cia nêu câu hôi, phãn ánh sat 
vói dik bin thirc t, d?i sng và nguyen v9ng cüa c1r tn, Nhãn dan vâi ni dung 
ngàn gçrn, cci the, rO rang, có di tho.i, tranh 1un thng thin, mang tInh xây dirng, 
sü diing tôi cia hiu qua thii gian d lam rô vn ct ma cir tn và Nhãn dan quan tam. 
Các vj B trii&ng: Nông nghip Va Phát trin nông thôn, Tài chmnh, Giao thông 4n 
tài và Thông dóc Ngãn hang Nhà nuOc Vit Nam du th hin ban lTnh, nm chic 
thrc trng cüa ngãnh, linh we phi trách, trâ 1ñ th.ng th&n, không vông vo, né tránh 
k cã di vóinhiu vn d khó, phirc tap. Các vi Phó Th: ttróng, các vi B tnrông, 
Tru&ngngãnh v&i thi'rc trách nhim cao cia tham gia giãi tnnh nghiêm tüc, giüp 
lam sang to them nhik v.n d di bi&i Quc hi quan tam. Cui phiên ch.t v&i, 
Phó ThAtuOng Thuông trrc'ChfnhphU Phm Bmnh Minh cia thay mt ChInh phü báo 
cáo lam rö nhttng van dê thuc tráôh nhim chung cCia Chmnh phñ và lrçrc tip trà lôi 
ch.t v.n cüa dai biu Quc hi. 

Quc hi cia thông qua Ngh quyt v hot dng chit vn ti K' hgp thr 3, trong 
do, yeu cu ChInh phii, Thñ tix&ng ChInhphü, các vj B tnr&ng, Trithng nganh thirc 
hin quy& 1it nhffiig cam k& cii th v nhttng vic phãi lam và th?ñ hn hoàn thành 
d to chuyn bin thrc sv di vói timg lTnh c di.rçc ch.t vn, dáp irng yêu cAu, 
nguyen vpng chInh dáng cüa Nhân dan và cir tn cá nuc. Day cong là c s& d Quôc 
hi giám sat lai và xem xét lay phiu tIn nhim ti k' hçp çuôi nam 2023. 

4.3. Trên cci si k& qua giám sat chuyen d vic th'çrc hin chinh sách, pháp 
luQLt v cong tác quy ho.ch k tir khi Lu.t Quy hoch cO hiu hrc thi hành, Quôc hi 
d ban hành Ngh. quy& v tip tic thng ct.thng hiu 1irc, hiu qua thrc hin chinh 
sách, pháp lu.t v quy hoach và mt s giai pháp tháo g khó khàn, vuâng mac, d.y 
nhanh tiên d l.p và nang. cao ch.t hrçrng quy hoach thii k' 2021-2030; trong do 
cho phép diêu chinh mt s quy djnh c11a pháp hi.t hin hanh d tháo gc các ton ti, 
bat c.p tnr&c m&t, day nhanh tiên d và cht krçmg cüa cong tao 1p.quy hoch. Quc 
hi giao Chinh phü dánh giá toàn din vic thçrc hin Lu.t Quy ho.ch d s&m d 
xu.t, süa dôi, b sung các quy djnh cüa pháp li4t lien quan dn quy hoch vào thai 
gian phü hçip. 

4.4. Quc hi cia thão lun, thông qua Ngh quy& v& Chixong trmnh giám sat 
cüa Qu6c hi nam 2023, Ngh quy& thanh 1.p Doan giám sat chuyên dê "Vic huy 
dng, quãn 1 và si.r diing cáo ngun lirc phyc vçi cong tác phOng, chng djch COVID-
19; vic thc hin chInh sách, pháp h4t v y t cci s&, y t dr phOng" và "Vic triên 
khai thirc hin cáo ngh quyêt cñaQuc hi v cáo Chiiang trinh miictiêu quêc gia 
ye xây dirng nông thôn mâi giai do.n 202 1-2025, giãm nghèo bn vmg giai don 
2021-2025, phát trin kinh t - xa hi vüng dông bào dan tc thiu s và min nüi 
giai don 2021-2030". Day là các chuyên dê giáni  sat tôi cao cüa Quc hOi  trong 
nam 2023. Quc hi.ct5.ng  d giao Uy ban Thu&ng vcl  Quc hi, cac Ca quan càa 
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Quc hi ph& hçrp ch.t ch vài các Co quan hüu quan tip tiic dM mOi, nâng cao 
hon ntra chat luqng, hiu lirc, hiu qua hot dng giám sat cüa Quc hi trong thôi 
giantOi. 

4.5. Sau khi xem xét báo cáo v kt qua th1rc hin cong tác thrc hành tit 
kim, chông lang phi nm 2021, Quc hi Ca ban thng nht vói k& qua thirc hin 
cüa cong tác nay va dê nghj ChInh phü giái quyt dirt dim nhthig tn tai  ye tInh 
trng nçi vn ban quy djnh chi ti& và hiirng dn thi hành. Xir l nghiêm các hành vi 
gay that thoát, lang phi trong quãn l, sr ding ngân sách nhà nithc, tài san công, lao 
dôrg, thgianIao  dOug Kiê.nquyêt thu hOdtctã gi mcha  sr  dtngtheQ qiiy 
dnh ho.c do hành vi vi phm pháp 114t ma có. Si& ch.t k lu.t, kS'  cucmg hành 
chInh, tang ci.r&ng cong tác thanh tra, kim tra di vâi can b, cong chirc thçrc thi 
cong VI dé n.ng cao chat hrçing, hiu qua phçic vi ngu?ii dan cüa Co quan hành chInh 
nhà xurâc. Tiêp tic rà soát, dy nhanh tin d sp xp Co c.0 t chüc ben trbng cüa 
các Bt, ngành theo huâng giám d.0 mi, phan rO chüc nang, nhim vii; kiên quy& 
x1r l nghiêm các sai ph.m trong cong tác tuyn ding, bô nhim, sap xêp can b, 
cong chüc,... 

4.6.-V Bát cáo t&ig hçrp kin, kin nghi cüa c'Crtri vàNhân dn gri dn K' 
hçp thu 3, Quoc hi khóa XV; Báo cáo kt qua giáni sat vic giài quyêt kin nghj 
ci1a Cu tn giri dn Kr hçp thin 2, Quc hi khóa XV. 

Quc hi cho rng, kin, kin nghj cña cir tn và Nhan dan câ nixic d drçic 
Doàn Chü tjch Uy ban Trung ucrng Mt trn T quc Vit Nam phôi hçip v&i các cci 
quan có lien quan kip thôi tng hçip day dii gii dn Quc hi, là co SO' die các vj di 
biêu Quôc hi thão lun v các ni dung ciia K' h9p và quyt dinh  nhftng vk d 
quan trç)ng ciia dat nuóc. Cong tác dan nguyen, cht lucing giãi quyt khi&i ni, t 
cáo duçcc nãng cao, nhiêu nguyen vçng chInh clang cUa cii tn và Nhân dan dugc tip 
thu, nghien cCru, xii l và tra 1O'i thu dáo, kjp thO'i tháo gc khó khn, vtxâng mc, 
gOpphn on .djnh san xu.t, kinh doa.nh, cái thin diM .séng ciia Nhan dan. Qu& hi 
d nghj các ca quan tip tçic khn trurong rà soát, giài quyêt các kiên nghj cOn tOn 
dçhg, báo diim vicgiai4uyt ôó chflugndithg rtrmhda báo öáo vâicir tn; t.p 
trung giái quy& dirt dim mt s kin nghj cii tn dã kin ngh nhiêu ian, các van die 
ni cm, ânh hu&ng dn quyn và lçii Ich hqp pháp, chmnh clang ciia nguM dan. Tp 
trung clii dao  trin khai thiic hin các nhim vi.i xây drng pháp lu.t nhim k Quôc 
hi khóa XV bao dam tin d, nâng cao chat luqng cong tác xây dirng van bàn quy 
phm pháp lu.t ciia các B, ngành; bão dam tinh thng nhât ciia h thông pháp lut. 

5. Xem xét, quyt djnh các vn d quan .tr9ng 

5.1. Quc hQi di thông qua Ngl4 quy& phê chun quy& toán ngân sách nhà 
ncróc nàm 2020 (trong do, tng s thu can di ngàn sách nhà nuóc là 2.279.735.577 
triu dng; thng s chi can d& ngàn sách nhà nrn9c là 2.352.929.840 friu dng; bOi 
chi ngân sách nhà nuóc là 216.405.589 triu dng, bng 3,44% tong san phâm trong 
nuO'c (GDP)). Quéc hi yêu c.0 ChInh phii thirc hin các bin pháp quyêt lit, dông 
b d tang cu&ng k) 1u.t, k3 cuoiig tài chinh, nãng cao hiu qua cong tác quân 1Y. 
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sir d1ng ngân sách nhà ni.r&c, không gay th.t thoát, 1ng phi; chn chinh quãn l clii 
dâu ti.r tir khâu 1p, phãn b, giao dv toán dn tè, ch(rc, triên khai thc hin, thanh, 
quy& toán các di±n duti.x; kim soát chat chë các khoãn clii chuyn ngun sang 
näin 2021 và n.m 2022; rà soát, kim soát ch.t ch vic huy dng, quãn l các khoãn 
vn vay bü d&p bi chi, clii trà nçi gc, tránçl läi, tm thig clii ngãn sách nhà nixâc; 
thng cixing cong tác quyt ton các chucrng trmnh, di an, kjp thôi thu hôi các khoan 
t?m irng không dung quy djnh,... Kh.n truong nghiên ciru báo cáo Quc hi 1 trinh 
tht ngän quy trInh, thôi gian quy& toán ngân sách nhà rnrâc h.ng nm theo Ngh 
quyêt so 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021. 

5.2. Quc hi dã xem xét, thông qua các nghj quy& v Chü trLrcmg d.0 tti Dii 
an ththng Vành dai 3 Thành ph H ChI Minh;.Dv an duông Vành dai 4- Yang Thu 
do }ià Ni; các D an xây dmg d.thng b cao tôc: Biên Hôa -Viing Tàu (giai do?n 
1), Kháh Hôa - Buôn Ma ThuOt (giai don 1), Châu Dc - Can Tho - Soc Träng 
(giai don 1). Day là nhthig dv an giao thông trçng dim, cp bach, có tác dng, lan 
tôa, báo dam qu& phOng, an ninh, thng cithng lien k& yang, th1ic d.y. sv phát trin 
kinh té - x hi cüa dat nithc, các yang và tang dja phucnig. Quôc hi d thông nhât 
áp ding hInh thuc du tu theo phixong thuc PPP d& vói dir an Vanh dai 4 - Vüng 
Thu do Ha Ni và hmnh thuc d&u tu cOng cho 04 d1r an con 1i, si:r diing tong h ca 
ngân sách thing irong và ngãn sách dia phucmg, cá ngun vn dâu ti.x cOng trung hn 
giai don 202 1-2025 và vn du tu cOng trong Chtxcng trinh phiic hi và phát trin 
kinh tê - xâ hi. Dng th&i, giao ChInh phü, Thu tixOng ChInh phu quyt lit t chuc 
triên khai thvc hiri, dam báo tin d và chat hrcrng cong trInh, cong khai, minh b.ch, 
tuyt di khOng duqc d xày ra tham nhting, tiêu circ, tric lcri chinh sách, lam lang 
phi, that thoát tin và tài san Nhà nurc; d nglij Mt trn T quc Vit Nam, Hi 
dông Dan tc, các Uy ban cüa Quéc hOi,  các vj di biu Quôc hi, Hi dông nhãn 
dan các cap, Nhan dan và cir tn tang cuang kim tra, gim sat vic thvc hin các 
Nghj quyêt quan tr9ng nay cüa Quc hi. 

5.3. Quc hôi dã tin hanh xem xét bãi nhiêm tu cách 4i biêu Quôc hOi  và 
phê chun d ngh each chüc B tnthng B Y th d& vâi Ong Nguyn Thanh Long vi 
dä có nhftng sai phm nghiêm trçng trong vii an Cong ty Vit A. 

5.4. Quc hi dã xem xét, thông qua Nghj quy& Ki h9p thi.r 3, Quc hi khóa 
XV vói nhiêu ni dung quan trgng, trong do, d quyt ngh: (1) Kéo dài thai hn áp 
diing Nghj quyêt so 42/2017/QH14 ngày 21/6/20 17 cua Quôc hOi  v thI dim xr l 
nç xâu cüa các to chuc tin dçing; (2) Diu chinh mt sé ni dung va giái pháp .nhm 
tiêp tiic thvc hin có hiu qua chü tnxclng d.0 ti.r xây dmg dv an du?ing Ho Clii 
Minh; (3) Chu trtxong chuyn vn vay v cho vay l.i, bão liinh Chinh phU thãnh cLp 
phát ngân sách nhà nithc dOi vói mt s dv an giao thông trçng dim triràc khi Lu.t 
Quân l nçi cOng nm 2017 có hiu lye. 

ifi. DH IIUNG CONG TAC TUYEN TRUYEN 
1. Tp thing tuyên truyn ni dung và kt qua cüa K' h9p thu 3, Quc hi 

khóa XV, khng djnh Quôc hi luOn 4i din cho tn tu toan dan, khOng ngrng dôi 
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mói, hành c1ng vi lçii Ich chinh dáng cüa cr tn, Nhân dan, lçii Ich chung ci1a dt 
nuâc; luôn 1ng nghe kin cña cir tn và Nliân dan, chñ dng pMi hcTp vói các cci 
quan chüc nthig d kpthñ dua ra các quytsách quan tr9ng, hiu qua, trrc tiêp tháo 
gà nhüng khó khAn, vtthng m.c trong thc tin, gop phn on djnh san xut, kinh 
doanh, cài thin diii sng cüa Nhân dan; dng thôi, dnh huàng, di.ia ra các giãi pháp 
quan trçng d ChInh phU, các cp, các ngành, lTnh virc khân tnrcmg triên khai doug 
b, dy nhanh tc d giãi ngan vn c1.0 tir công, thirc hin gói chInh sách tài khóa, 
tin t h trçi Chrnmg trnh hi phiic phát trin kinh tê - xã hi nhm khcii thông 
nguôn lrc, t.o dng lirc vtxçit qua khó khn, thách thirc, hoàn thành các miic tiêu, clii 
tiêuva thim vi phát trin kinh xã hQi nm 2022. 

2. Tuyên truyn sâu rng v các dir an 1ut ducic Quc hi thông qua; dng 
thi phân tIch, 1 giái sau sc các quan dim, chii tnxcing cüa Dãng, Nba nuc ducic 
nêu trong Ngh quyêt ye thI diem .mt so cci chê, chinh sách dc thà, phát triên tinh 
Khánh Flôa, các nghj quyt v Ch'ü truong dâu tnt Dv an &thng Vành dai 3 Thành 
phé H&Ch1 Minh; Dir an du&ng Vanh dai 4- Viing Thu dôHàNi; cácDránxây 
dimg du&ng b cao tc: Biên Hôa -Viing Tàu (giai don 1), Khánh Hôa - Buôn Ma 
Thut (giai do?ni), Châu Dc - Cn Thci - Soc Trng(giai don 1);kh&ng djnh day 
là các dir an du tnt h tang giao thông tr9ng diem nhm phát triên kinh tê - xã hi 
cUa các da phuong, lien k& viing, bào dam quôc phông, an ninh, thüc day phát triên 
kinht-xhinhanhvàbnvftng. 

3. KhIch 1, dng viên các c.p, các nganh, cong  dng doarth nghip, các tang 
l&p Nhãn dan n hrc vtxçit qua khó khan, thir thách, thi dfla lao dng, san xuât, chü 
dng, thich üng 1mb hoat,  kp thôi trizóc nhüng din biên phirc tap, khó lirmg tmnh 
hinh th giâi, khu vrc, d.c bit là v.n d 1?m  phát, giá nhién 1iu thng cao.Y-fj,-- 

BAN TUYEN GL&O TRUiNG TfONG — VAN PHONG QUOC 1101 


		2022-07-05T15:42:27+0700
	Việt Nam
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy<btg@tuphutho> đã ký lên văn bản này!




