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KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XIII 

-------------- 

 

Ngày 22/5/2011, trên đất nƣớc ta đã diễn ra một sự kiện chính trị trọng đại; 

đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.  

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nƣớc nhà, nƣớc ta tiến hành bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày với quy 

mô lớn nhất từ trƣớc đến nay. 

- Hơn 62 triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức đi bầu cử, sáng 

suốt lựa chọn, bầu đƣợc 500 đại biểu Quốc hội và 302.648 đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp - những ngƣời thay mặt nhân dân gánh vác trọng trách ở cơ quan đại 

diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân từ Trung ƣơng đến địa phƣơng.  

- Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, 

phấn khởi, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.  

- Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định đƣờng lối đúng đắn của 

Đảng ta, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thể hiện tinh thần yêu nƣớc, ý thức 

trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nƣớc và chế độ ta.  

- Thực hiện Luật Bầu cử Quốc hội, ngày 21/7/2011, sau 60 ngày kể từ ngày 

bầu cử Quốc hội, Kỳ hợp thứ nhất, Quốc hội Khoá XIII đã đƣợc tổ chức trọng thể 

tại Hội trƣờng Bộ Quốc phòng, số 7, Nguyễn Tri Phƣơng, quận Ba Đình, Hà Nội 

- Tham gia Kỳ họp thứ nhất có 500 đại biểu đƣợc bầu, trong đó có 78 đại 

biểu ngƣời dân tộc thiểu số, 122 đại biểu phụ nữ, 42 đại biểu ngoài Đảng, 62 đại 

biểu dƣới 40 tuổi, 167 đại biểu tái cử và 4 đại biểu tự ứng cử. 

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoá XIII xem xét các nội dung sau đây: 

     + Bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nƣớc, Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

     + Thông qua Nghị quyết về Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2012, thông qua Nghị quyết về  chủ trƣơng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 

năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

       + Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách 

Nhà nƣớc 6 tháng đầu năm, các giải pháp cho 6 tháng cuối năm và phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nƣớc năm 2009. 

      + Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2011. 

     + Nghe  báo cáo về tình hình biển Đông,  

Sau 14 ngày làm việc khẩn trƣơng, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm trƣớc Đảng, 

trƣớc nhân dân, 16 giờ, ngày 06/8/2011, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII đã bế mạc. 
 

KẾT QUẢ KỲ HỌP 
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I. XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC NHÂN  SỰ: 

Trong tổng số 14 ngày của kỳ họp, Quốc hội đã giành 87% thời lƣợng để  

thảo luận, xem xét, quyết định công tác nhân sự. Đây là nội dung cực kỳ quan 

trọng của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoá XIII. Kết quả nhƣ sau: 

1. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội và Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội: 

+ Về Tờ trình đề án nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII: 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Khoá XII đƣa ra tờ trình về đề án nhân sự Quốc hội 

Khoá XIII cho các đoàn đại biểu thảo luận. Khi thảo luận tại đoàn, có 41 đoàn đại biểu 

Quốc hội hoàn toàn nhất trí Tờ trình của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa XII về đề án 

nhân sự của Quốc hội Khoá XIII; 22 đoàn cơ bản nhất trí và có đóng góp thêm một số ý 

kiến nhƣ sau:  

Một là, Đề nghị tăng thêm số Phó Chủ tịch Quốc hội;  

Hai là, Đề nghị tăng thêm một Ủy viên Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội;  

Ba là, Đề nghị không nên bố trí Ủy viên Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội phụ 

trách công tác dân nguyện.  

 + Về kết quả phiếu thăm dò ý kiến của đại biểu Quốc hội: 

- Trong tổng số 488 phiếu phát ra và thu về có 487 phiếu đồng ý Tờ trình 

của Ủy ban Thƣờng vụ QH khóa XII về số Phó Chủ tịch QH khóa XIII là 4 vị;  

+ Chiều 23/7/2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trƣờng tiến hành 

bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa XIII.  

- Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp. Cuối 

cùng Quốc hội biểu quyết nhƣ sau: 

- Về số lƣợng, Quốc hội nhất trí Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Khoá XIII là 

18 ngƣời, trong đó có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 13 Uỷ viên. 

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 21 ngƣời do đồng chí Đỗ Văn Chiến 

(đại biểu tỉnh Tuyên Quang) làm Trƣởng ban. Ban kiểm phiếu sẽ làm việc phục vụ 

công tác nhân sự trong suốt kỳ họp của Quốc hội.  

a. Bầu Chủ tịch Quốc hội: 

- Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng và Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội 

Khoá XII giới thiệu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

tƣớng Thƣờng trực để bầu Chủ tịch Quốc hội.  

- Kết quả đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã đƣợc Quốc hội nhất trí bầu giữ 

chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII . 

b. Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội: 

Quốc hội nhất trí về số lƣợng Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XIII là 4 ngƣời; 

về nhân sự cụ thể: 4 đồng chí  bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội là: 

1. Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XII, 

sinh năm 1954, dân tộc Thái, quê ở phƣờng Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí Thƣ Trung ƣơng Đảng, Bộ trƣởng Bộ Lao 

động Thƣơng và và Xã hội, sinh năm 1954, quê ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre. 
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3. Uông Chu Lƣu, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá 

XII, sinh năm 1953, quê ở xã Xuân Trƣờng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 

sinh năm 1951, quê ở phƣờng Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

 c. Bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

+ Kết quả bầu cử nhƣ sau: 

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 500 

- Số đại biểu Quốc hội có mặt: 498 

+ Kết quả, ngoài 5 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, có 12 

ngƣời đã trúng cử vào các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các 

Ủy ban của Quốc hội và Trƣởng các Ban của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, cụ thể 

nhƣ sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phƣớc (tái cử);  

2. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý (đƣơng nhiệm Phó Chủ nhiệm); 

3. Chủ nhiệm Ủy ban Tƣ pháp Nguyễn Văn Hiện (Phó Trƣởng Ban Thƣờng 

trực Ban Chỉ đạo cải cách tƣ pháp Trung ƣơng);  

4. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu (đƣơng nhiệm Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nƣớc);  

5. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển (tái cử); 

6. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa (đƣơng 

nhiệm Phó Chủ nhiệm);  

7. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng Đào 

Trọng Thi (tái cử);  

8. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trƣơng Thị Mai (tái cử); 

9. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trƣờng Phan Xuân Dũng 

(đƣơng nhiệm Phó Chủ nhiệm); 

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng (đƣơng nhiệm Phó Trƣởng 

Ban Tuyên giáo Trung ƣơng);  

11. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (đƣơng nhiệm Bí 

thƣ Tỉnh ủy Thái Bình);  

12. Trƣởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nƣơng (Phó trƣởng Ban Dân 

vận Trung ƣơng).  

+ So với Quốc hội khóa XII, số lƣợng các Ủy viên giảm 1 ngƣời. (Hiện nay 

chƣa có Trƣởng ban Dân nguyện, các ứng cử viên đều không đạt số phiếu cần 

thiết). 

+ Về số lƣợng của Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội nhƣ sau: 

- Hội đồng Dân tộc: 4 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 40;  

- Ủy ban Pháp luật: 5 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 40;  

- Ủy ban Tƣ pháp: 5 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 30;  

- Ủy ban Kinh tế: 4 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 45;  

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách: 4 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 37;  
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- Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 3 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 36;  

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng: 4 Phó Chủ tịch, 

tổng số thành viên là 43;  

- Ủy ban về các vấn đề xã hội: 4 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 50;  

- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng: 4 Phó Chủ tịch, tổng số 

thành viên là 33;  

- Ủy ban Đối ngoại: 3 Phó Chủ tịch, tổng số thành viên là 36;  

- Đoàn thƣ ký kỳ họp Quốc hội: 1 Trƣởng Đoàn thƣ ký, tổng số thành viên là 13. 

2. Bầu Chủ tịch nƣớc: 

 Sau khi đƣợc bầu, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội đã họp. Kết thúc phiên họp, 

thay mặt Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã 

đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nƣớc.  

- Đồng chí Trƣơng Tấn Sang, Thƣờng trực Ban Bí thƣ, sinh năm 1949, quê 

ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là đại biểu Quốc hội 4 khóa: IX, X, 

XI và XIII đƣợc giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch nƣớc. Trƣớc khi là 

Thƣờng trực Ban Bí thƣ, đồng chí Trƣơng Tấn Sang từng giữ các chức vụ: Trƣởng 

Ban Kinh tế Trung ƣơng, Bí thƣ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Kết quả, đồng chí Tƣơng Tấn Sang đạt 487 phiếu, tức 100% số đại biểu có mặt 

bầu tại phiên họp bầu.  

3. Bầu Thủ tƣớng, Phó Chủ tịch nƣớc, Chánh án Tòa án nhân tối cao, 

Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 

Ngay sau khi nhậm chức, ngày 27/7/2011 Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang 

đã trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch 

nƣớc, Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả nhƣ sau: 

a. Bầu Thủ tướng Chính phủ:  

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tƣớng Chính phủ 

Khoá XII, sinh ngày 17/11/1949, quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cử nhân 

Luật, đại biểu Quốc hội khóa X, XI và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 

Hải Phòng, đƣợc bầu lại làm Thủ tƣớng với tỉ lệ phiếu 99%.  

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng từ Bí thƣ Tỉnh ủy Kiên Giang đã trải qua các chức 

vụ: tháng 01/1995 đƣợc bổ nhiệm giữ chức Thứ trƣởng Bộ Nội vụ. Tháng 6/1996 

đƣợc bầu vào Bộ Chính trị, và đƣợc bổ nhiệm làm Phó Thủ tƣớng vào năm 1997.  

Tháng 6/2006, tại phiên họp giữa nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XI, đồng chí 

Nguyễn Tấn Dũng đƣợc bầu làm Thủ tƣớng.  

b. Phó Chủ tịch nước:  

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng, Phó Chủ tịch nƣớc khoá XII, sinh năm 1951, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam, là giáo sƣ, tiến sĩ kinh tế đƣợc bầu lại làm Phó Chủ tịch nƣớc. 

 c. Bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:  

Kết quả, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sinh năm 1958, là phó giáo 
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sƣ, tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội khóa XIII bầu làm Viện trƣởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao. 

d. Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:  

Kết quả, đồng chí Trƣơng Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng, Chánh án Tòa án nhân tối cao Khoá XII, sinh năm 1955, quê Cần Giuộc, 

tỉnh Long An, là tiến sĩ luật, đƣợc bầu lại làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Trƣớc khi đƣợc bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Trƣơng Hòa 

Bình là Trung tƣớng, Thứ trƣởng Bộ Công an. Là đại biểu Quốc hội khóa X, XI, 

và vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại Long An.  

e. Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ: 

Sau 10 năm cải cách, số đầu mối cơ quan của Chính phủ giảm từ 38 xuống còn 

30 bộ và hiện tại còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ.  

Sáng 02/8/2011, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ 

chức Chính phủ khóa XIII với 97,80% số phiếu tán thành. Thủ tƣớng Nguyễn Tấn 

Dũng đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tƣớng, các Bộ trƣởng 

và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, gồm 4 Phó 

Thủ tƣớng, 22 Bộ trƣởng và Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ. Kết quả cục thể nhƣ 

sau: 

+ Các Phó Thủ tƣớng: 

1. Phó Thủ tƣớng Hoàng Trung Hải; 

2. Phó Thủ tƣớng Nguyễn Thiện Nhân; 

3. Phó Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc (nguyên Bộ trƣởng - Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ); 

4. Phó Thủ tƣớng Vũ Văn Ninh (nguyên Bộ trƣởng Bộ Tài chính). 

- Theo đó, 4 Phó Thủ tƣớng sẽ phụ trách khối kinh tế tổng hợp và chính sách 

phát triển nông thôn; khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; khối văn hoá xã 

hội, khoa học và công nghệ; khối nội chính và trực tiếp làm Phó Trƣởng ban 

Thƣờng trực Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng chống tham nhũng. 

- Riêng khối đối ngoại, từ thực tiễn hoạt động của Chính phủ khoá XII và 

nhiều khoá trƣớc, việc Phó Thủ tƣớng trực tiếp làm Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao là rất 

cần thiết. Nhƣng để có thêm thời gian chuẩn bị, Quốc hội đã nhất trí với tờ trình 

của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm chức danh này vào thời gian 

hợp lý. 

+ Thành viên Chính phủ: 

1. Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; 

2.  Bộ trƣởng Bộ Công an Trần Đại Quang (nguyên Thứ trƣởng);  

3. Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (nguyên Thứ trƣởng);  

4. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (nguyên Thứ trƣởng); 

5. Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp Hà Hùng Cƣờng. 

6. Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ Bùi Quang Vinh (nguyên Thứ trƣởng); 

7. Bộ trƣởng Bộ Tài chính Vƣơng Đình Huệ (nguyên Tổng kiểm toán Nhà 

nƣớc);  
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8. Bộ trƣởng Bộ Công thƣơng Vũ Huy Hoàng;  

9. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; 

10. Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng;  

11. Bộ trƣởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (nguyên Thứ trƣởng); 

12. Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Nguyễn Minh Quang (nguyên 

Bí thƣ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ƣơng); 

13. Bộ trƣởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son (nguyên Phó 

trƣởng Ban Tuyên giáo Trung ƣơng); 

14. Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền 

(nguyên Phó Chủ nhiệm Thƣờng trực Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng); 

15.  Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; 

16. Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (nguyên Thứ 

trƣởng); 

17. Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; 

18. Bộ trƣởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Thứ trƣởng); 

19. Bộ trƣởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; 

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Nguyễn Văn Bình (nguyên Phó Thống 

đốc); 

21. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy 

Lâm Đồng); 

22. Bộ trƣởng - Chủ  nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Quảng Ninh).  

+ Nhƣ vậy, trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ đƣợc Quốc hội thông qua có 

4 Phó Thủ tƣớng (ít hơn 1 so với khóa XII) và 22 thành viên Chính phủ là Bộ 

trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ (4 cơ quan ngang bộ).  

+ Trong danh sách Chính phủ khoá XIII cho thấy: Chính phủ khoá này có 2 

Phó Thủ tƣớng mới và 2 tái cử; có 7 Bộ trƣởng tái cử; 7 Bộ trƣởng đƣợc điều 

chuyển về từ nơi khác; có 8 Thứ trƣởng đƣợc đề nghị lên Bộ trƣởng.  

Thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức, Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng nhấn 

mạnh: "Chúng tôi nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, với Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện làm việc để xứng đáng là cơ quan 

hành chính cao nhất của Nhà nước. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao 

nhất và nghĩa vụ thiêng liêng của mình". "Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung sức xây 

dựng hệ thống hành chính nhà nước, xây dựng nhà nước an toàn, vững mạnh, dân chủ, 

văn minh". 

4. Các đoàn đại biểu bầu Trƣởng đoàn, Phó đoàn đại biểu Quốc hội: 

- Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đƣợc bầu ở 

tỉnh thành nào thì sinh hoạt tại đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phƣơng đó. 

- Tại kỳ họp này, 63 đoàn đại biểu thuộc 63 tỉnh, thành phố đã bầu Trƣởng 

đoàn, Phó đoàn đại biểu Quốc hội. 



 7 

- Theo quy định, mỗi đoàn đại biểu Quốc hội đƣợc bầu 1 Trƣởng đoàn, 1 Phó 

đoàn, riiêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An thì đƣợc bầu 2 

Phó đoàn. 

5. Miễn nhiệm và bầu mới chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc: 

 Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc là 7 năm, Đồng chí Vƣơng Đĩnh Huệ 

mới làm Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc 5 năm. Vì vậy Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 

miễn nhiệm chức Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc đối với ông Vƣơng Đình Huệ để bổ 

nhiệm giữ chức Bộ Trƣởng Bộ Tài chính và bầu ông Đinh Tiến Dũng, Bí thƣ Tỉnh ủy 

Ninh Bình giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc. 

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ CHỦ TRƢƠNG NGHIÊN 

CỨU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HIẾN PHÁP NĂM 1992: 

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã giành 12% thời lƣợng ra Nghị quyết về 

Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chƣơng trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2011 đã đƣợc 96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

1. Đối với Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 Quốc hội 

điều chỉnh nhƣ sau: 

 Một là, Bổ sung dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 

1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào Chƣơng trình 

thông qua tại kỳ họp thứ nhất;  

Hai là, Chuyển dự án Luật tài nguyên nƣớc (sửa đổi), Luật giáo dục đại học từ 

Chƣơng trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất sang Chƣơng trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; 

Ba là, Bổ sung dự án Luật cơ yếu, Luật biển Việt Nam vào Chƣơng trình 

thông qua tại kỳ họp thứ 2;  

Bốn là, Chuyển dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) từ Chƣơng trình thông qua 

tại kỳ họp thứ 2, sang Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; 

Năm là,  Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 

thuế; Luật phòng, chống rửa tiền vào Chƣơng trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; 

Sáu là,  Bổ sung dự án Nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về biểu 

thuế bảo vệ môi trƣờng vào Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. 

2. Đối với Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012: 

Quốc hội cho ý kiến: năm 2012, sẽ thảo luận 29 dự án luật, cụ thể nhƣ sau:  

Một là, Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sẽ trình Quốc hội thông qua 14 

dự án; cho ý kiến 7 dự án.  

Hai là, Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sẽ trình Quốc hội thông qua 9 

dự án; cho ý kiến 9 dự án.  

Ba là, Ngoài ra, Quốc hội còn cho ý kiến về các dự án pháp lệnh, trong đó có 

2 dự án mới và các dự án thuộc Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 

nhƣng chƣa thông qua. Đó là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 

lệnh ngoại hối; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời 

có công với cách mạng.  

3. Về  việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: 
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Với 95,8% đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về 

việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992. 

- Kể từ khi thành lập nƣớc đến nay, nƣớc ta đã có 4 bản Hiến pháp, đó là: 

Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980; Hiến pháp 1992 (đã sửa đổi 

năm 2001). 

- Hiến pháp 1992 đƣợc ban hành trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi 

mới đất nƣớc do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra và để thể 

chế hoá “Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc 1991”.  

- Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 20 năm thực hiện Cƣơng lĩnh 

1991 và gần 20 năm thi hành Hiến pháp 1992, đất nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành 

tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.   

- Đến nay, đất nƣớc ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tế đang có 

những biến đổi to lớn, phức tạp và sâu sắc. Vì vậy, trƣớc thời cơ và vận hội mới 

của đất nƣớc, của dân tộc cũng nhƣ trƣớc những khó khăn, thách thức trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu rộng thì việc nghiên cứu, sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết.  

- Chiều 04/8/2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trƣờng về việc sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Tờ trình của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về 

việc triển khai thực hiện chủ trƣơng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 

1992 đƣợc Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày tại phiên họp đã 

nêu rõ các nội dung sau đây: 

Một là, Sự cần thiết và mục đích, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;  

Hai là, quan điểm sửa đổi, bổ sung;  

 Ba là, Một số một số định hƣớng lớn về sửa đổi, bổ sung và kế hoạch tổ 

chức thực hiện.  

- Theo đó, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội đề nghị định hƣớng sửa đổi những 

nội dung về chế độ chính trị; chế độ kinh tế; văn hóa, giáo dục và công nghệ; về 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyền con ngƣời, quyền và nghĩa vụ 

công dân; tổ chức bộ máy nhà nƣớc và kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến 

pháp.  

- Quốc hội đã quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp do 

đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch, đồng chí Uông Chu 

Lƣu làm Phó Chủ tịch và 28 đồng chí, trong đó có 5 Bộ trƣởng, 5 Chủ nhiệm Ủy 

ban chuyên trách của Quốc hội là ủy viên.  

- Ủy ban dự thảo Hiến pháp có nhiệm vụ tổ chức tổng kết, đánh giá tổ chức 

hoạt động của bộ máy nhà nƣớc theo Hiến pháp 1992 để nghiên cứu, sửa đổi Hiến 

pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

 -Về thời gian, Quốc hội cho ý kiến: dự thảo Hiến pháp lần thứ nhất phấn 

đấu vào kỳ họp cuối năm 2012 sẽ thông qua; sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi 

của nhân dân khoảng 2 tháng, từ tháng 3 đến tháng 4/2013.  

- Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh dự án 

trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào giữa năm 2013. 
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* Điểm mới nhất trong việc sửa đổi Hiến pháp: Kiểm sát quyền lực. Thực 

chất quyền lực làm tha hóa con ngƣời. Cần phải có thiết chế để giám sát quyền lực. 

III. THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM: 

1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: 

+ Quốc hội nhất trí với báo cáo của Chính phủ, cho rằng  6 tháng đầu năm 

2011, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhƣng với các giải pháp đồng 

bộ, quyết liệt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã 

hội, nên tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; 

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ƣớc đạt 42,33 tỷ USD, tăng 30,3% 

so với cùng kỳ, gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội thông qua (10%).  

- Nhập siêu bằng 15,72% tổng kim ngạch xuất khẩu (chỉ tiêu Quốc hội là 

không quá 18%). Thị trƣờng ngoại hối chuyển biến tích cực.  

- Tốc độ tăng trƣởng kinh tế xã hội 6 tháng là 5,57%. 

- Các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trƣởng. 

- Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 6 tháng đầu năm đạt 55,8% kế hoạch năm 2011. 

- Chủ trƣơng tiết kiệm chi  thƣờng xuyên 10% đƣợc các ngành, các cấp thực 

hiện nghiêm túc. 

- 6 tháng đầu năm Chính phủ đã chi 56.000 tấn gạo cứu đối cho các hộ gặp khó khăn. 

+ Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, đó là lạm phát 

còn cao, lãi suất ngân hàng cao kìm nén sự họat động của doanh nghiệp, tệ nạn xã 

hội, tội phạm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Sự phát triển của hệ thống 

giao thông chƣa theo kịp sự phát triển của phƣơng tiện giao thông. 

- Vấn đề lãi suất tăng cao là một trong những nội dung đƣợc nhiều đại biểu quan tâm. 

Đây cũng là một trong những bài toán đặt ra với Chính phủ trong điều hành nền kinh tế. 

- Một số đại biểu đề nghị cần có cơ chế để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp sản xuất vƣợt qua khó khăn. 

- Có đại biểu cho rằng, đây là thời điểm khó khăn nhƣng là cơ hội để rà soát 

lại hệ thống ngân hàng. Bởi lãi suất tăng cao một phần do nhiều ngân hàng yếu về 

vốn nên thiếu tiền mặt dẫn đến những hình thức huy động không đúng quy định. 

- Đặc biệt chỉ số giá tiêu dùng khá cao, gây khó khăn cho sản xuất và đời 

sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp sống ở thành thị; 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do khó tiếp cận với 

vốn ngân hàng do lãi xuất cao. 

- Ngoài ra một số vấn đề về bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói 

giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn hạn chế, gây nhiều bức xúc trong xã hội. 

2. Chủ trƣơng giải pháp 6 tháng cuối năm: 

Một là, Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, thận trọng và chính 

sách tài khoá chặt chẽ; 

Hai là, Bám sát dự toán thu nhân sách nhà nƣớc đã đƣợc Quốc hội thông 

qua, nổ lực khai thác tốt nguồn thu, tăng cƣờng công tác quản lý và chống thất thu; 
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Ba là, Khẩn trƣơng rà soát để thống nhất chi tiêu cắt giảm, đình hoãn các dự 

án đầu tƣ công và có hƣớng dẫn đồng bộ, rõ ràng và kịp thời; 

Bốn là, Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Năm là, Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nƣớc năm 2009: 

- Với 97,4% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nƣớc năm 2009. 

- Theo đó, ngân sách nhà nƣớc năm 2009: Tổng số thu ngân sách nhà nƣớc là 

629.187 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2008 sang, thu kết dƣ 

ngân sách địa phƣơng năm 2008, thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu hồi vốn ngân sách 

cho vay, thu huy động đầu tƣ của ngân sách địa phƣơng theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nƣớc. 

- Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nƣớc là 715.216 tỷ đồng, bao gồm cả số 

chi chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010.  

- Bội chi ngân sách nhà nƣớc là 114.442 tỷ đồng, bằng 6,9% tổng sản phẩm 

trong nƣớc (GDP), không bao gồm số kết dƣ của ngân sách địa phƣơng. 

- Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nƣớc: vay trong nƣớc: 78.150 tỷ đồng; 

vay ngoài nƣớc: 36.292 tỷ đồng. 

IV. XEM XÉT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT 

SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ: 

- Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung 

một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2011. 

- Theo đó, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp năm 2011 đối với các doanh nghiệp thuộc đối tƣợng đƣợc gia hạn thời hạn nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011.  

- Giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu 

nhập doanh nghiệp từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với các cá nhân, hộ 

kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh. 

- Hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn 

ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho 

thuê, giá trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca nhƣ cuối năm 2010. 

- Cũng theo đề xuất của Chính phủ, miễn thuế thu nhập cá nhân (từ 

01/8/2011 đến hết 31/12/2011) đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lƣơng, 

tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của 

Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

V. QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG: 

- Trong dự kiến chƣơng trình của kỳ họp thứ nhất, nội dung báo cáo tình 

hình Biển Đông đã có sự điều chỉnh, từ dự định chỉ gửi báo cáo riêng cho đại biểu, 

Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ trình bày trực tiếp tại hội trƣờng. Chiều ngày 

04/8/2011, Chính phủ đã giành 1 giờ 30 phút báo cáo về tình hình Biển Đông trƣớc 

Quốc hội. 
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- Chính phủ giải trình trƣớc Quốc hội: Tình hình Biển Đông trong thời gian 

gần đây là vấn đề đƣợc cử tri và đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. 

- Tổng hợp ý kiến cử tri trƣớc kỳ họp cũng cho thấy, cử tri và nhân dân rất 

bất bình với việc gần đây một số tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền 

kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền của nƣớc ta, gây ảnh hƣởng không tốt đến 

mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nƣớc. 

- Tình hình căng thẳng ở Biển Đông đang tăng lên cũng đƣợc Chính phủ 

nhìn nhận là một trong những khó khăn thách thức mới của tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2011, khi báo cáo trƣớc Quốc hội. 

- Chính phủ cho biết, đã thực hiện nhất quán chủ trƣơng đàm phán hoà bình 

trên cơ sở Luật pháp quốc tế để giải quyết tình hình phức tạp trên Biển Đông. Kiên 

quyết, chủ động, tích cực đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 

của các nƣớc trong khu vực và thế giới, các diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực 

nhƣ Bali, Shangri-La… và tiếp xúc song phƣơng, đa phƣơng. 

- Đồng thời, triển khai tích cực và đồng bộ các biện pháp để bảo vệ chủ quyền 

biển đảo, bảo vệ ngƣ dân đánh bắt hải sản, các hoạt động kinh tế - thƣơng mại, khai 

thác, thăm dò dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên biển thuộc chủ quyền quốc gia. 

- Quốc hội thống nhất bổ sung Luật Biển Việt Nam vào chƣơng trình nghị sự 

trong kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới. 

+ Sau 14 ngày làm việc, 16 giờ ngày 06/8/20111, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 

khoá XIII đã bế mạc. 
 

MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG TUYÊN TRUYỀN 

- Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIII đã kết thúc tốt đẹp. Đây là kỳ họp 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những sự kiện chính trị trọng đại nhất 

năm 2011, thu hút sự quan tâm của công luận trong nƣớc và nƣớc ngoài. Vì kỳ họp 

thứ nhất tạo tiền đề cho các kỳ họp Quốc hội các kỳ sau. Những kết quả đạt đƣợc 

của kỳ họp thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ, hƣớng tới một Quốc hội ngày càng 

dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

- Kỳ họp này tuy ngắn (diễn ra trong khoảng nửa tháng) nhƣng lại đặc biệt hệ 

trọng bởi nó là giai đoạn cuối cùng của quá trình hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cao 

cấp của các cơ quan Nhà nƣớc và là sự tiếp nối thành công của Đại hội toàn quốc 

lần thứ XI của Đảng. Thành công của kỳ họp, đặc biệt là vấn đề nhân sự, kiện toàn 

bộ máy lãnh đạo nhà nƣớc là cơ sở để lãnh đạo, điều hành đất nƣớc vƣợt qua khó 

khăn, tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế. 

- Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội đã thông qua 4 Nghị quyết là: Nghị 

quyết quyết toán ngân sách nhà nƣớc năm 2009; Nghị quyết về chƣơng trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chƣơng trình luật, pháp lệnh năm 

2011;, Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy 

ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về ban hành bổ sung một số 

giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân là những nội 

dung hết sức quan trọng, từng bƣớc hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nƣớc ta 
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- 

. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nêu cao truyền thống yêu 

nƣớc, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cƣờng, phát huy mọi nguồn 

lực trong nƣớc và hợp tác quốc tế, tranh thủ thời cơ, vƣợt qua thách thức, ra sức thi 

đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân 

giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 

 

                                                                         BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 


