
ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN 

KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII 

 

A- BỐI CẢNH DIỄN RA KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất 

nước 5 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các 

cân đối kinh tế lớn được bảo đảm; tăng trưởng có mức phục hồi rõ rệt, thu ngân 

sách đạt khá, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất tiếp tục giảm; an 

sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; quốc 

phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được đẩy mạnh. 

Năm 2015 là năm “về đích” trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã 

được Đại hội Đảng lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII xác định và tiến hành đại hội 

đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình chính 

trị thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, trước 

những thách thức và vận hội, cơ hội mới của đất nước, kỳ họp thứ 9 có vai trò quan 

trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình 

hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp và các mặt công tác 

khác; xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong 

năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng 

lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. 

B- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII bắt đầu từ ngày 20/5 và kết thúc ngày 

26/6/2015, đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về 

công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối 

cao, kết quả chủ yếu như sau: 

I- CÔNG TÁC LẬP PHÁP 

Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nội dung 

trọng tâm của kỳ họp với nhiều dự án luật, bộ luật quan trọng. Do vậy, Quốc hội đã 

dành phần lớn thời gian để thảo luận, xem xét, thông qua 11 luật, 09 nghị 

quyết 
(1)

 và cho ý kiến về 15 
(2)

 dự án luật  khác nhằm tiếp tục triển khai thi hành, 

thể chế hóa Hiến pháp. Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), 

Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) nhằm hoàn thiện 

các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các tổ chức thuộc hệ thống chính trị, tạo 

cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác bầu cử, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 

tới; khắc phục những bất cập, tồn tại, bảo đảm tính đồng bộ của việc điều chỉnh 

chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế trong bộ máy nhà nước.  



Quốc hội đã dành sự quan tâm thỏa đáng trong thảo luận, cho ý kiến về các 

dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự 

(sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), 

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam. Việc sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới các đạo luật này nhằm thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp mới. Dự thảo các luật, bộ luật đã 

được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp 

với thông lệ quốc tế trên tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các 

cơ quan hữu quan sẽ hoàn chỉnh dự thảo các luật, bộ luật theo hướng tiếp tục hoàn 

thiện các quy trình, thủ tục về tố tụng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 

các cơ quan tư pháp, cụ thể hóa và bảo đảm các quyền hiến định của con người, 

của công dân, sự công tâm, khách quan của các cơ quan tố tụng trên tinh thần 

thượng tôn pháp luật.  

Quốc hội cũng đã thông qua dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

với nhiều đổi mới, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động lập pháp theo tinh thần Hiến pháp 2013. Đồng thời, góp phần 

xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, 

dễ tiếp cận, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đất nước trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tăng cường tính chủ 

động và đề cao vai trò của Chính phủ trong đề xuất, xây dựng chính sách và tổ 

chức thi hành pháp luật. Xác định rõ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của chính quyền địa phương phù hợp với nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong phạm vi phân cấp, phân quyền; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân; phát huy dân chủ, tăng cường vai trò giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bảo đảm sự đồng bộ với các nội dung 

liên quan của các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước. 

Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét, thông qua và cho ý kiến về một số dự án luật 

nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; đổi mới quản lý, phân bổ, sử 

dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, 

của công dân; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm an sinh xã hội. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã lắng nghe ý kiến của cử tri, xem xét Báo cáo của 

Chính phủ về quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Các vị đại 

biểu Quốc hội cho rằng chính sách quy định tại Điều 60 là đúng đắn, phù hợp với 

Hiến pháp, quan điểm, mục tiêu của Đảng và xu hướng tiến bộ chung trên thế giới 

về bảo đảm quyền thụ hưởng lâu dài của người lao động khi về già, góp phần thực 

hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, để kịp thời đáp ứng nguyện vọng của 

một bộ phận người lao động, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện 

chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Theo đó người 

lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng 

lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật 

Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 



một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm 

xã hội nếu yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. 

Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp 

có kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa 

được Quốc hội thông qua, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa luật sớm 

đi vào cuộc sống. Đồng thời, đề cao trách nhiệm và có các biện pháp hữu hiệu thực 

hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Các cơ quan của Quốc hội 

thường xuyên giám sát việc thi hành luật; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm tiến độ, chất 

lượng chuẩn bị các dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 

và phần còn lại của chương trình năm 2015. 

II- XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG 

1- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nƣớc  

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội 

và ngân sách nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung đánh giá mặt được, 

chưa được trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; kết quả công tác chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp; tập trung phân tích nguyên nhân chủ 

quan, khách quan, những thuận lợi, khó khăn… Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2015 và 5 năm 2011-2015. 

Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ đã chỉ đạo, điều 

hành nền kinh tế có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống các 

chỉ tiêu năm 2014 có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Quốc hội đề ra, nhiều chỉ 

tiêu còn đạt cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Tái cơ cấu nền 

kinh tế đạt được một số kết quả nhất định. Các chính sách tiền tệ được điều hành 

theo hướng tích cực, cán cân thanh toán thặng dư; dự trữ ngoại hối cao nhất trong 

những năm trở lại đây. Thu ngân sách đạt khá. Chất lượng giáo dục, y tế được cải 

thiện; đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; chương trình 

xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả.  Trong 6 tháng đầu năm 2015, cả 

nước tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2015 với tinh thần quyết liệt, khẩn trương 

và đẩy mạnh cải cách, đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, 

các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng cải thiện so với nhiều 

năm trước, tạo nền tảng cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quốc hội đặt ra 

cho năm 2015 và chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước…Tuy nhiên, các vị 

đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: 

việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa 

được cải thiện; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước vẫn 

còn nhiều khó khăn, nhất là về thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh; sản xuất 

nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giảm liên 

tiếp trong nhiều năm qua ảnh hưởng đến đời sống nông dân; nguồn thu ngân sách 

nhà nước vẫn chưa vững chắc; chi tiêu công chứa đựng nhiều rủi ro; mức bội chi 

ngân sách tăng; chất lượng nguồn nhân lực cải thiện chưa thật rõ nét, thiếu nguồn 

nhân lực chất lượng cao; việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng- 



an ninh chưa đạt hiệu quả cao, nhiều chính sách đã ban hành chậm thực hiện; công 

tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế…  

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2013. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.084.064 tỷ đồng. 

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.277.710 tỷ đồng. Bội chi ngân sách 

nhà nước là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). 

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2013; chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục 

những hạn chế; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá 

nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả 

với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 

2- Chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành  

Xác định đây là Dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh 

tế-xã hội của đất nước, Quốc hội tiếp tục dành thời gian thỏa đáng thảo luận về Dự 

án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội ghi nhận sự chuẩn bị kỹ 

lưỡng, công phu và tinh thần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội của 

Chính phủ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn của chủ 

trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội yêu cầu 

Chính phủ cần tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, bảo đảm tính hiệu quả, 

khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam, khả 

năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của đất nước. Sau khi xem xét, 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc 

tế Long Thành, trong đó yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội trước khi quyết định 

đầu tư và hàng năm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án. 

3- Về công tác nhân sự 

Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đây là lần đầu tiên 

Quốc hội thực hiện thẩm quyền này theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Tại kỳ 

họp này, Quốc hội đã tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà 

Châu Thị Thu Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) do không còn xứng 

đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.  

III-  GIÁM SÁT TỐI CAO 

1- Xem xét báo cáo và giám sát chuyên đề 

Quốc hội xem xét các báo cáo theo quy định của pháp luật như: các báo cáo 

công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, của các cơ quan của Quốc hội; các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, công tác dân nguyện, tiếp công dân; công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hiện mục tiêu 

quốc gia về bình đẳng giới, sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; báo cáo về việc 

thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội 

đồng nhân dân huyện, quận, phường. Quốc hội cũng đã nghe Báo cáo về kết quả tổ 

chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) và Báo cáo về tình hình 

Biển Đông. 



Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng 

pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan 

trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Quốc hội đánh giá 

cao việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo và cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh 

giá của Báo cáo. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng, tích cực của Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát và Tòa án các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; về cơ bản 

đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn để xảy ra 

những trường hợp oan, sai, có một số vụ rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư 

luận. So với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì việc phòng, chống oan, sai còn hạn 

chế, bất cập. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt 

động tố tụng hình sự. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan có biện pháp bảo đảm chấp 

hành nghiêm chỉnh pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, bảo đảm quyền bào 

chữa của người bị buộc tội và quyền tranh tụng trong xét xử; khi đã xác định được 

việc oan, sai thì phải kịp thời minh oan, bồi thường thỏa đáng cho người bị oan và 

xử lý nghiêm cán bộ vi phạm pháp luật; hằng năm báo cáo Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2016. Trong đó, ngoài những nội dung giám sát tối cao theo quy 

định, trong năm 2016, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-

2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 

2- Chất vấn và trả lời chất vấn 

Tại kỳ họp này, có 3.854  ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi 

tới Quốc hội; 157 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính 

phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Quốc hội đã lựa chọn các thành viên Chính 

phủ và các nhóm vấn đề chất vấn trên cơ sở những vấn đề quan trọng được nhiều 

đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm. Với thời gian 2,5 ngày, Quốc hội 

đã tiến hành chất vấn trực tiếp 04 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Phạm Vũ Luận; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính 

phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của 

đại biểu Quốc hội. 

Phiên chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp, đã thu hút được sự quan 

tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Nội dung chất vấn tập trung vào 

những vấn đề nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi phải sớm 

có giải pháp đồng bộ, căn cơ để giải quyết. Các vị đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, 

rõ ràng, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị Chính phủ, các bộ, 

ngành tiếp tục có giải pháp tích cực để khắc phục. Các thành viên Chính phủ trả lời 

trực tiếp vào nội dung được hỏi, không né tránh những vấn đề phức tạp, giải trình 



làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm cá nhân, đề xuất giải pháp 

và thể hiện sự quyết tâm thực hiện để làm chuyển biến tình hình. Sau phiên chất 

vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. 

C- ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Để phổ biến, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân 

nội dung và kết quả của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, tạo được sự đồng thuận 

cao về nhận thức và hành động, công tác tuyên truyền thời gian tới cần chú ý làm 

sâu sắc những nội dung sau đây: 

1- Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của 

đất nước, chất lượng ngày được nâng cao, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí 

tuệ, đổi mới. Điểm mới của kỳ họp lần này biểu hiện trên các mặt: Công tác xây 

dựng Luật thể hiện sâu sắc tinh thần Hiến pháp sửa đổi năm 2013; phù hợp với 

thông lệ và luật pháp quốc tế, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.  

2- Tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri thể hiện ngày càng 

cao qua việc hàng ngàn ý kiến của cử tri được tiếp nhận, được giải đáp qua hoạt 

động tiếp xúc cử tri, qua hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội tại nghị trường. 

Quốc hội đã bàn sâu nhiều nội dung đang là tiêu điểm quan tâm của toàn xã hội 

như tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề Biển Đông, việc khắc phục và giải quyết 

những vụ án oan sai... 

3- Tuyên truyền nội dung các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua; khẳng 

định các luật, bộ luật này đã phản ánh tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân - tinh thần quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Tại Kỳ họp này, lần đầu 

tiên Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao để triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức Tòa án 

nhân dân. Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có vị trí quan trọng, đây là cuộc bỏ 

phiếu phê chuẩn, thể hiện tín nhiệm, đồng thời cũng thể hiện đòi hỏi của Quốc hội 

và nhân dân với các đồng chí được giao trọng trách này. 

4- Tại kỳ họp, trong số 9 Nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua, có 02 

Nghị quyết liên quan đến phát triển hạ tầng kinh tế và an sinh xã hội. Đó là Nghị 

quyết về Chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với 

người lao động. Nếu như Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa lớn để 

phát triển đất nước trong thế kỷ 21 thì việc cho phép người lao động tiếp tục hưởng 

bảo hiểm xã hội sau 01 năm nghỉ việc lại có ý nghĩa tức thời, trước mắt. Hai vấn đề 

này đã từng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận và công luận thời gian qua với 

nhiều ý kiến còn khác nhau; do đó công tác tuyên truyền cần chú ý phân tích để 

các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, quyết định của 

Quốc hội. 

5- Tuyên truyền sâu rộng những quyết định, giải pháp của Quốc hội, Chính 

phủ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2015; những mặt được, chưa được, 

chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực, dự báo nguy cơ tiềm ẩn 

cản trở sự phát triển, nhất là trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang 

bị đe dọa nghiêm trọng do việc Trung Quốc tiến hành xây đắp với quy mô lớn tại 

các bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, 



ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cổ vũ cả hệ thống chính trị vào 

cuộc bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức 

cạnh tranh của kinh tế nước nhà, giữ vững đà tăng trưởng, thực hiện thành công tái 

cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế; bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, kiên quyết đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, 

ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. cổ 

vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đưa đất nước vững vàng bước vào chặng 

đường phát triển tiếp theo. 

 

 

 

(1) Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Kiểm toán nhà 

nước (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản pháp luật; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa 

đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật An toàn, vệ 

sinh lao động. 

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết 

về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao 

động; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết 

về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại 

cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự; Nghị quyết về chương trình hoạt 

động giám sát của Quốc hội năm 2016; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 

tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu 

Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 

(2) Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân 

sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa 

đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tạm giữ, tạm giam; Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Trưng cầu dân ý; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Thống kê (sửa đổi); Luật An 

toàn thông tin; Luật Phí, lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

Hàng hải Việt Nam; Luật Khí tượng thủy văn. 

 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

 


