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A. KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách 
nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra 
và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng 
công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 
mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Trước yêu cầu của thực 
tiễn, Quốc hội cũng đã quyết định tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp 
trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều phiên thảo luận tại hội 
trường để thông tin rộng rãi hơn, đảm bảo các hoạt động của Quốc hội ngày 
càng công khai, minh bạch hơn, gần gũi với cử tri và Nhân dân, qua đó cũng tạo 
điều kiện thuận lợi để Nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Quốc hội. 

Qua 6 phiên thảo luận tổ, 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường đã có 
2.138 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, tranh luận. Tại 5 phiên họp chất vấn và 
trả lời chất vấn đã có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại 
biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm. Nhìn chung, các ý kiến 
phát biểu ngắn gọn, súc tích, có chất lượng, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần 
trách nhiệm cao với sự nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng của các vị đại biểu 
Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan đã nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng để tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải 
trình nghiêm túc, cầu thị các ý kiến của đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thiện các 
dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm trình Quốc hội với chất lượng cao nhất. 
Quốc hội đã thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật khác và 
quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Kết quả của Kỳ họp khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ 
chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động, tích cực 
phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các 
vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển 
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kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, 
không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, Nhân dân và 
đất nước.

I. CÔNG TÁC LẬP PHÁP

1. Các luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua

1.1. Luật Cảnh sát cơ động

Luật được ban hành nhằm tiếp tục thể chế chủ trương, quan điểm của 
Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với tính 
chất đặc thù của lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luật 
gồm 5 chương và 33 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính 
sách; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đối với Cảnh sát cơ động; trong đó, tiếp tục khẳng định và làm rõ chức 
năng của Cảnh sát cơ động trong việc làm “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ 
trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; quy định cụ thể 
nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động, xác định nhiệm vụ chính của Cảnh 
sát cơ động là “sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo 
loạn, khủng bố”.

1.2. Luật Điện ảnh

Luật được sửa đổi nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, 
hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính 
minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Luật 
gồm 8 chương, 50 điều, bổ sung và hoàn thiện nhiều nội dung lớn, như: (i) Quy 
định rõ hơn cơ chế, chính sách, trách nhiệm của Nhà nước và sự tham gia của 
các tổ chức, cá nhân, huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển điện ảnh, công 
nghiệp điện ảnh; (ii) Đổi mới công tác thẩm định, cấp giấy phép trong hoạt động 
điện ảnh theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở điện 
ảnh; (iii) Quy định rõ hơn về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; (iv) 
Quy định về phổ biến phim trên không gian mạng với nhiều biện pháp quản lý 
bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế chung của thế 
giới, khuyến khích phổ biến phim Việt Nam trên truyền hình, đảm bảo quyền sở 
hữu trí tuệ đối với phổ biến phim trong rạp chiếu phim, quy định về chiếu phim 
lưu động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; (v) Quy định cụ thể 
hình thức phân loại, hiển thị phân loại phim phù hợp với văn hóa, con người 
Việt Nam và thông lệ quốc tế; (vi) Mở rộng chủ thể tổ chức liên hoan phim, giải 



3

thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam; (vii) 
Quy định lưu chiểu, lưu trữ phim theo hướng tạo thuận lợi cho công tác quản lý 
nhà nước, bảo đảm quyền sở hữu của chủ sở hữu phim; (viii) Bổ sung quy định 
về tổ chức nghề nghiệp về điện ảnh để phát huy vai trò của tổ chức này trong 
phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh.

1.3. Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật được sửa đổi nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống 
pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện 
công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí 
xã hội. Luật gồm 07 chương và 157 điều (giảm 01 chương so với Luật hiện 
hành), theo đó, Luật đã hoàn thiện 07 nhóm chính sách, gồm: (i) Mô hình tổ 
chức, điều kiện thành lập, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; (ii) Mô hình quản lý tài chính 
đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam; (iii) Hợp đồng bảo hiểm; (iv) Sử dụng, ứng dụng công nghệ 
thông tin; (v) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
kinh doanh bảo hiểm; (vi) Bảo đảm an toàn, đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng 
ngừa gian lận bảo hiểm; (vii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

1.4. Luật Thi đua, khen thưởng

Luật được sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi 
đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ 
chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. 
Luật gồm 8 chương, 96 điều (giảm 7 điều so với Luật hiện hành) được thể hiện 
ở 8 nhóm với những điểm mới chủ yếu sau: (1) Thực hiện phân cấp, phân quyền 
mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; (2) Thể hiện rõ nguyên tắc thành 
tích đến đâu, khen thưởng đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen 
thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; (3) Đưa phong trào thi đua thực 
sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính 
hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi 
dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến); (4) Chú trọng khen thưởng tập thể 
nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực 
lượng vũ trang, dân quân, tự vệ…; quan tâm đến công tác khen thưởng ở cấp cơ 
sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; (5) Giải quyết những khó khăn, 
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vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân; (6) 
Mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất 
nước Việt Nam trong điều kiện chủ động hội nhập; (7) Bổ sung hình thức khen 
thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; (8) Thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
công tác thi đua, khen thưởng.

1.5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xác 
lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua; tiếp tục nội luật hóa các cam 
kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật sửa đổi, bổ sung 
102 điều và bãi bỏ quy định tại 6 điều của Luật hiện hành. Một trong những 
chính sách quan trọng trong Luật là cơ chế giao quyền đăng ký một cách tự động 
và không bồi hoàn cho tổ chức chủ trì đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa 
Nhà nước, tổ chức chủ trì và tác giả trong nghiên cứu khoa học. Bổ sung quy 
định việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, theo đó: quyền đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng 
cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt 
Nam và thường trú tại Việt Nam.

1.6. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển 
tỉnh Khánh Hòa

Nghị Quyết được ban hành để thể chế hoá Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 
28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến 
2030 là thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền 
vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát 
triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghị quyết gồm 10 điều 
quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù trong việc quản lý tài chính, 
ngân sách; quản lý quy hoạch, đất đai; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; thu hút nhà đầu tư chiến lược phục 
vụ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Vân Phong; phát triển kinh tế biển tại tỉnh 
Khánh Hòa.
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1.7. Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng 
nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và 
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện để phạm 
nhân được lao động, hướng nghiệp, học nghề phù hợp, giúp cho các phạm nhân 
tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm 
tội; tạo cơ chế thu hút, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thi hành án 
hình sự theo định hướng cải cách tư pháp. Nghị quyết gồm 3 Điều quy định việc 
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm 
nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an, trong đó trại giam hợp tác với tổ chức 
trong nước để tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm 
nhân ngoài trại giam theo kế hoạch do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an phê duyệt. Số lượng trại giam được thí điểm không quá một phần ba 
tổng số trại giam thuộc Bộ Công an và thời gian thực hiện thí điểm là 05 năm kể 
từ ngày 01/9/2022.

2. Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến

2.1. Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Luật được xây dựng nhằm xử lý, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong 
quy định của pháp luật; thực hiện cải cách theo hướng phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, giảm bớt các đầu mối trong quản lý nhà nước, cải thiện môi trường 
đầu tư, tăng cường thu hút nguồn lực, tăng cường tính minh bạch, hướng tới 
thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 
2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Quốc hội đã tập trung thảo luận về những nội 
dung chính sau: chính sách thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ 
chức ngoài nước; công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng, sản lượng 
khai thác dầu khí; căn cứ pháp lý để điều tra, khai thác các dạng năng lượng mới, 
các nguồn dầu khí phi truyền thống; ký kết hợp đồng dầu khí; cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư, hợp tác quốc tế trong hoạt động dầu khí; công tác thanh tra, 
giám sát, xử lý vi phạm,…

2.2. Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) 

Luật được xây dựng nhằm thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách về 
quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an 
ninh con người, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; đáp ứng yêu cầu phát sinh 
trong thực tiễn và khắc phục những bất cập trong các quy định của Luật hiện 
hành. Quốc hội đã tập trung thảo luận vào các nội dung chủ yếu về: các biện 
pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo 
lực gia đình; cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác 
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phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống 
bạo lực gia đình,…

2.3. Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) 

Luật được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng liên 
quan đến công tác thanh tra, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, khắc phục 
những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
của công tác thanh tra trong tình hình mới và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của 
hệ thống pháp luật. Trong đó, những nội dung cơ bản được Quốc hội tập trung thảo 
luận là: hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính (Thanh tra Chính phủ, 
Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện), thanh tra chuyên ngành (việc thành lập Thanh 
tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan thanh tra tại các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác của Nhà nước, Thanh tra sở), các hình thức và trình tự, thủ tục thanh 
tra,…

2.4. Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Luật được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương “thực hành và 
phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của 
Nhân dân” với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ hưởng” và “thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, 
dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở” được nhấn mạnh trong Văn kiện 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội tập trung thảo luận về: việc thực hiện 
dân chủ ở 3 loại hình cơ sở, đó là: (1) dân chủ tại xã, phường, thị trấn và cộng 
đồng dân cư, (2) dân chủ ở cơ quan, đơn vị, sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà 
nước và tổ chức chính trị - xã hội, (3) dân chủ ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng; các nguyên tắc và cơ 
chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và chế định Thanh tra nhân dân....

2.5. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Luật được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật 
hiện hành, đáp ứng cầu thực tiễn, tiếp tục thể chế chủ trương, chính sách có liên 
quan của Đảng và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
Quốc hội đã tập trung thảo luận những nội dung về: giới hạn tổng độ rộng băng 
tần mà một tổ chức, doanh nghiệp được phép sử dụng; việc cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện; vấn đề sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ 
riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế trong trường 
hợp đặc biệt…

2.6. Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Luật được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết 
những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 
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cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và 
hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của 
công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Với mục tiêu 
đó, Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về: các quy định liên quan đến người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thẩm quyền cấp, thu 
hồi Giấy phép hành nghề; quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị; nguồn 
tài chính cho khám chữa bệnh; quy định khám bệnh, chữa bệnh trong trường 
hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; sử 
dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam; chính sách đãi ngộ nhằm thu hút 
nguồn nhân lực phục vụ ngành y tế; giải pháp ngăn chặn tiêu cực trong ngành y 
tế…

3. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2022; trong đó, điều chỉnh Chương trình năm 2022 để bổ sung 06 dự án luật; lùi 
thời gian trình 01 dự án luật; đổi tên 01 dự án luật. Chương trình năm 2023 gồm 14 
dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết. Nghị quyết là cơ sở quan trọng để Quốc hội, 
Chính phủ, các cơ quan có liên quan triển khai công tác xây dựng pháp luật, đồng 
thời cũng là triển khai thực hiện Kết luận số 19/KL-TW ngày 14/10/2021 của Bộ 
Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
XV và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Sau khi xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình 
triển khai và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng 
đầu năm 2022, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính 
phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp 
Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, linh hoạt, kịp 
thời triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2022. Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém 
trong các ngành, lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra 
những bài học kinh nghiệm, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất 
là những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình 
hình thế giới, áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí 
vận chuyển tăng cao, sự bất ổn của thị trường tài chính,...

Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành 
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các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Kết luận của 
Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã 
hội, phòng chống dịch COVID-19 và các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, 
đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn 
đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,… nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy 
mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi và phát 
triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

2. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ 
trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực: nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải. Các vấn 
đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và đúng”, vừa có tính thời sự, cấp bách 
trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có những vấn đề đã kéo 
dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, đáp ứng được yêu 
cầu, mong mỏi của cử tri, Nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm với 
tinh thần xây dựng rất cao. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi, phản ảnh 
sát với diễn biến thực tế, đời sống và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân với nội 
dung ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, có đối thoại, tranh luận thẳng thắn, mang tính 
xây dựng, sử dụng tối đa hiệu quả thời gian để làm rõ vấn đề mà cử tri và Nhân 
dân quan tâm. Các vị Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều thể 
hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời thẳng 
thắn, không vòng vo, né tránh kể cả đối với nhiều vấn đề khó, phức tạp. Các vị 
Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã 
tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu 
Quốc hội quan tâm. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc 
trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, 
trong đó, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng 
ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời 
hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, 
đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri cả nước. Đây 
cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 
cuối năm 2023.

3. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc 
hội đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện 
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chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-
2030; trong đó cho phép điều chỉnh một số quy định của pháp luật hiện hành để 
tháo gỡ các tồn tại, bất cập trước mắt, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng của công 
tác lập quy hoạch. Quốc hội giao Chính phủ đánh giá toàn diện việc thực hiện 
Luật Quy hoạch để sớm đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 
liên quan đến quy hoạch vào thời gian phù hợp.

4. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát 
của Quốc hội năm 2023, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc 
huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống 
dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 
phòng” và “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Đây là các 
chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023. Quốc hội cũng đã giao 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan hữu quan tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian tới.

5. Sau khi xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2021, Quốc hội cơ bản thống nhất với kết quả thực 
hiện của công tác này và đề nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm những tồn tại về 
tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Xử lý nghiêm các 
hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài 
sản công, lao động, thời gian lao động. Kiên quyết thu hồi đất đã giao mà chưa 
sử dụng theo quy định hoặc do hành vi vi phạm pháp luật mà có. Siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vơi cán 
bộ, công chức thực thi công vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người 
dân của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ sắp 
xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, ngành theo hướng giảm đầu mối, phân 
rõ chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác 
tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức,...

6. Về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến 
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 
nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cho rằng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước đã 
được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp 
với các cơ quan có liên quan kịp thời tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội, là cơ sở 
để các vị đại biểu Quốc hội thảo luận về các nội dung của Kỳ họp và quyết định 
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những vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác dân nguyện, chất lượng giải 
quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao, nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri 
và Nhân dân được tiếp thu, nghiên cứu, xử lý và trả lời thấu đáo, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời 
sống của Nhân dân. Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục khẩn trương rà soát, 
giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng, bảo đảm việc giải quyết có chất lượng, 
đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri; tập trung giải quyết dứt điểm một số kiến 
nghị cử tri đã kiến nghị nhiều lần, các vấn đề nổi cộm, ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tập trung chỉ đạo triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bảo đảm 
tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 
các Bộ, ngành; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

III. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 
nước năm 2020 (trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 
2.279.735.577 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 
2.352.929.840 triệu đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 216.405.589 triệu đồng, 
bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP)). Quốc hội yêu cầu Chính phủ 
thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài 
chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, không 
gây thất thoát, lãng phí; chấn chỉnh quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao 
dự toán đến tổ chức, triển khai thực hiện, thanh, quyết toán các dự án đầu tư; 
kiểm soát chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn sang năm 2021 và năm 2022; rà 
soát, kiểm soát chặt chẽ việc huy động, quản lý các khoản vốn vay bù đắp bội 
chi, chi trả nợ gốc, trả nợ lãi, tạm ứng chi ngân sách nhà nước; tăng cường công 
tác quyết toán các chương trình, dự án, kịp thời thu hồi các khoản tạm ứng 
không đúng quy định,... Khẩn trương nghiên cứu báo cáo Quốc hội lộ trình rút 
ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo Nghị 
quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021.

2. Quốc hội đã xem xét, thông qua các nghị quyết về Chủ trương đầu tư 
Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đường Vành đai 4 - 
Vùng Thủ đô Hà Nội; các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc: Biên Hòa -Vũng 
Tàu (giai đoạn 1), Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Châu Đốc - Cần 
Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1). Đây là những dự án giao thông trọng điểm, cấp 
bách, có tác động, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết 
vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa 
phương. Quốc hội đã thống nhất áp dụng hình thức đầu tư theo phương thức 
PPP đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và hình thức đầu tư công 
cho 04 dự án còn lại, sử dụng tổng hợp cả ngân sách trung ương và ngân sách 
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địa phương, cả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và vốn 
đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng 
thời, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực 
hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, công khai, minh bạch, tuyệt đối 
không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, 
thất thoát tiền và tài sản Nhà nước; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, Nhân dân và cử tri tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các Nghị quyết quan trọng này của Quốc hội.

3. Quốc hội đã tiến hành xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và 
phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh 
Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á.

4. Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đã quyết nghị: (1) Kéo dài 
thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về 
thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (2) Điều chỉnh một số nội dung 
và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng dự 
án đường Hồ Chí Minh; (3) Chủ trương chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh 
Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước đối với một số dự án giao thông 
trọng điểm trước khi Luật Quản lý nợ công năm 2017 có hiệu lực.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HẢI 
DƯƠNG TẠI KỲ HỌP THỨ 3

- Tham dự kỳ họp thứ 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có 09 
đại biểu. Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc 
quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Chấp hành nghiêm túc về nội quy, 
quy chế và thời gian của kỳ họp; tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp cũng 
như các hoạt động chung của Quốc hội. 

- Các vị đại  biểu Quốc hội của Đoàn đã luôn chủ động và dành nhiều thời 
gian nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tích cực 
tranh luận, đi đến cùng vấn đề, thể hiện rõ vai trò của đại biểu Quốc hội trước cử 
tri và Nhân dân.

- Trên cơ sở các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp 
thứ 3 tại địa phương (hoạt động lấy ý kiến tham gia xây dựng luật, giám sát, 
khảo sát, làm việc với Ủy ban nhân nhân tỉnh, các sở, ban ngành, tiếp xúc cử tri, 
tiếp công dân, ...) các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã chuyển tải đến Quốc hội 
những vấn đề vướng mắc tại địa phương, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh 
Hải Dương quan tâm và gửi gắm. Ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội 
tỉnh luôn tập trung và đi thẳng vào vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, những vấn 
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đề nóng, bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến có chất lượng đã được xem xét 
đưa vào báo cáo tiếp thu, giải trình, được Quốc hội đánh giá cao. 

- Trong kỳ họp đã có 32 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu 
đóng góp xây dựng vào các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo giám sát, báo cáo 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; có 09 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh chất 
vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành tại các phiên chất vấn của Quốc hội. Hầu 
hết các nội dung phát biểu của các đại biểu thể hiện tinh thần thẳng thắn, 
nghiêm túc, tập trung chủ yếu vào những vấn đề còn nhiều quan điểm, ý kiến 
khác nhau, những vấn đề diễn ra trên thực tế mà Luật chưa điều chỉnh, nhằm 
góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường chất lượng của công tác 
xây dựng Luật hiện nay.

- Các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các ý kiến phát biểu của đại 
biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp đã được Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh cập 
nhật, đưa tin, phản ánh kịp thời để cử tri và Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả chương trình kỳ họp và kết quả hoạt động của 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 
9, khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:
- Thường trực TU (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu 
khách mời tham dự kỳ họp thứ 9;
- Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Việt Nga
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