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DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV 

(Gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội) 

 

I. Công tác lập pháp 

a) Xem xét thông qua 02 dự án Luật, 03 dự thảo Nghị quyết (theo quy trình 

tại một kỳ họp) 

1. Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của 

Luật Thống kê. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. 

4. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

5. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh 

Hóa. 

b) Xem xét, cho ý kiến 05 dự án luật  

1.  Luật Cảnh sát cơ động; 

2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);  

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); 

4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); 

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

II. Các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn 

đề quan trọng khác 

- Xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước1 và phương án 

phân bổ ngân sách trung ương năm 2022;  

- Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác 

phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 

công tác thi hành án năm 2021 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành 

tạm giữ, tạm giam). 

- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Ủy 

                                                 
1 Trong đó có Kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước năm 2022 (theo Điều 61 Luật Đầu tư công năm 2019) 
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ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

- Xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025. 

- Xem xét các Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm 

xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử 

dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 

về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm 

y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020. 

- Xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

- Xem xét Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án 

Lọc hóa dầu Nghi Sơn.   

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (nếu có). 

III. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu 

- Báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

- Báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 

của Quốc hội (nếu có). 

- Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021. 

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý 

đơn thư năm 2021 và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi 

Quốc hội năm 2021. 

- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng 

cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam2. 

- Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện 

các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 

XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. 

- Các báo cáo của Chính phủ về: 

+ Tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 

                                                 
2 Theo quy định tại Điều 30, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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+ Tình hình nợ công năm 2021 và dự kiến năm 20223. 

+ Hoạt động tương trợ tư pháp4. 

+ Việc thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

06 tháng đầu năm 20215. 

+ Kết quả công tác tổ chức tiếp công dân6. 

+ Về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 20207. 

+ Kết quả hoạt động và việc quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống tác 

hại của thuốc lá trong 02 năm 2019-20208. 

+ Việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt 

và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt9. 

+ Việc thực hiện chính sách, biện pháp để phát triển khoa học và 

công nghệ; việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ; 

kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 202110. 

+ Về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục11. 

+ Công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc 

áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quy 

định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh 

một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu 

tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11. 

+ Tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 và Nghị quyết số 95/2019/QH1412. 

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương 

đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

+ Kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng năm 202113. 

+ Về kết quả triển khai chuẩn bị đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 

                                                 
3 Theo quy định tại Điều 60, Luật Quản lý nợ công. 
4 Theo quy định tại Điều 61, Luật Tương trợ tư pháp. 
5 Theo quy định tại Điều 25 Luật Bình đẳng giới. 
6 Theo quy định tại Điều 5, Luật Tiếp công dân. 
7 Theo quy định tại Khoản 9, Điều 40 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp. 
8 Theo quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
9 Theo quy định tại khoản 6, Điều 5 Luật Đường sắt. 
10 Theo quy định tại Khoản 6, Điều 73, Luật Khoa học và Công nghệ. 
11 Theo quy định tại khoản 1, Điều 105 Luật Giáo dục. 
12 Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành; Điều 3 Nghị quyết số 95/2019/QH14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng 

hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 
13 Theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 

dụng. 
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gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-203014. 

+ Tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận15. 

+ Việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu16. 

+ Việc thực hiện Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành 

viên Liên minh Châu Âu17. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại trẻ em. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về  tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy 

và chữa cháy. 

+ Việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội 

thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. 

+ Tình hình quốc phòng năm 2021. 

+ Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội năm 2021. 

+ Công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2021. 

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021. 

+ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 

+ Tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh 

nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. 

- Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về: 

+ Báo cáo công tác năm 2021. 

+ Dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 202218. 

+ Tham gia ý kiến đối với các Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, 

phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022./. 

                                                 
14 Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 
15 Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa 

nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 
16 Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 102/2020/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. 
17 Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 103/2020/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một 

bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh 

Châu Âu. 
18 Theo quy định tại Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước. 


