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A ., . A• Tuyen truyen ket qua cua Ky h9p thir 4, Quoc h9l khoa XV 

I. BOI CANTI, NQI DIThG CUA KY HQP 
1. Bi cãnh 
K' hçp thr 4, Qu& hi khóa XV, day là k5r hçp cu& näm cUa Quóe hi, 

gifla nhim ks', khi luqng cong vic rt l&n din ra trong bi cãnh tinh hInh kinh 
- xã hi có nhftng thun lçii, thñ co: kinh t khâi sc sau di djch Covid -19 và 

có nhiu du .n ni b.t; an sinh x hi bào dam, d?i sang cüa Nhân dãnduçic cái 
thin, gitt vCtng môi tnr?mg hôa bInh, an ninh qu& gia, trt tr, an toàn x hi,... 
gop ph.n cüng c nim tin cüa Nhan dan di vâi Dàng, Nba nrn/c và Quc hi. 
Ben c?nh  nhthig kt qua quan trçng, dt nuâc ta d& mt vii bin dng phirc tap, 
khó 1uông cüa tInh hmnh kinh t, an ninh, chmnh frj trên th gi&i, nhu: xung dt Nga 
- Ukraina, cnh tranh chi&i hrçic gifta các nuOc lan ngày càng gay gt, nguy cci suy 
thoái kinh th th giâi, djch bnh,... dir báo có ánh hu&ng ló'n lam chm qua trmnh 
phic hM phát trin kinh t - xã hi cüa nisac ta. 

2. Ni dung cüa K)r h9p 
Quc hi t.p trung xem xét, cho kin quy& djnh các ni dung quan tr9ng: 

thông qua 06 14t, 13 nghj quyt, tip thu, chinh l 01 dir an lut và cho kin ln 
d.0 di vói 07 dir an lu.t khác; giám sat ti cao chuyên d "vic thiic hin chmnh 
sách, pháp li4t v th'irc hành tit kim, cMng 1ng phi giai do,n 2016 - 2021"; tin 
hành cht vn và trà led cht vn; xem xét, quy& djnh các vn d v than sir, kinh 

- xä hôi, ngân sách nhà nuac; xem xét các báo cáo v kin nghj cUa ci'r tn, cOng 
tác tu pháp, phông, chng ti phm và vi phm pháp lut, thi hành an, phông, 
chng tham nhUng và giài quy& các kin ngh cüa cir tn cüng mt so ni dung 
quan tr9ng khác 

II. KET QUA CiJA KY HQP 
1.CONGTACLPPHAP 
1.1. Các lut du'cc Quoc hi thông qua, gcm: 
- Lugt Ddu khI duçic sira di nhim nâng cao hiu lic, hiu qua quàn l' nhà 

nuóc v d.0 khI, cai thin moi trixing du tu, tang cu?mg thu hut các ngun 1irc (tir 
các thành phn kinh t, các t chirc tài chInh trong và ngoài nithc) x11 li', tháo g 
nhüng han  ch, vi.râng mc trong quy djnh cUa pháp 14t v d.0 khI, tao  diu kin 
d khai thác t& nht tim näng du khI trong nuóc, phát huy hiu qua sü diing 
ngun khi tr nhien, tn dyng giai don thu c.0 nng luçing hóa thach vn con cao 
và các dyng näng luqng med trong linh virc du khI. Lut gm 11 chuo'ng và 69 
diu, trong do tp trung b sung, hoàn thin các quy djnh lien quan dn diu tra Ca 

bàn v du 1cM; hqp dng d.0 khi; hoat dng du khi; chInh sách uu däi và chinh 
sách khai thác t.n thu d& ved mO, ciim mO, 10 du khI khai thác t.n thu; cong tác 
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k toán, kim toán, quyt toán di v&i hot dng d.0 khI; chiic nng, quyn hn Va 
nghia vi cüa T.p doàn D.0 khI Vit Nam. 

- Luat Phông, chng bgo 4c gia dInh &rçic sira di nhm th ch hóa kp 
thii chü tnrong, di.riing 1& cüa Dãng d "phát trin gia dmnh hnh phi'ic, bn vftng 
và thirc hin phông, chng bo lirc gia dmnh toàn din, khà thi, có hiu qua", nâng 
cao hiêu lirc, hiêu qua cüa các thiát ch nhà nuâc, xâ hi, cling nhu vai trô cUa gia 
dInh trong phông, chng bao  11rc gia dInh, gop ph.n gin gift các giá frj van hóa 
truyn thng t& dçp cüa gia dmnh, dn tc, thiic dy phát trin kinh t - xã hi trong 
tInh hInh mâi. Lu.t gm 6 chucing và 56 diu t.p trung vào 5 nhóm m&i, do là: (1) 
Vol phrnmg pháp tip cn dira trên quyn con nguii và ly ngithi bj bao  liic gia 
dInh lam trung tam, sCra di, b sung các quy djnh lien quan dn hành vi bao  lir 

gia dInh, thOrn di ttxçlng dizgc áp diing tucing tV.  (2) Thc hin phOng ngira bao 
1irc gia dInh chi'i. dng, trong phOng có chng, trong chng có phOng the hin ti 
các quy djnh dã duçic si'ra di, b sung v thông tin, truyn thông, giáo dçic, tu vn, 
hOa giâi, tip than tin báo, t giac... và bè sung "Tng dài din thoi qu& gia ye 
phOng, chng bao  içrc gia dInh" là da chi tip nhn tin báo, t giác v b.o l%rc gia 
dInh. (3) Sira di, b sung các bin pháp bâo v, h trçi, xr l vi phm trong phOng, 
chng bto lçrc gia dlnh. (4) Khuyn khIch xà hi hóa cong tác phOng, chông bo 
1i'rc gia dInh, dng thyi nâng cao trách nhim cCia Nhà nithc trong b trI ngun lirc 
cho phOng, chng bao  1rc gia dlnh d hix&ng tOi xây dirng và phát trin các co sO 
trçi giüp v phOng, chng b.o lc gia dInh hot dng chuyên nghip, hiu qua. (5) 

Sira di, b sung quy djnh v trách nhim cüa Chinh phü, Co quan quàn l nhà 
nuOc và co quan, t chirc có lien quan trong vic báo cáo Quc hi vic thirc hin 
Lu.t PhOng, chng b.o 1iic gia dInh và b sung mt s trách nhim rnOi caa các b, 
ngãnh có lien quan cling nhu trách nhirn cüa Cong an xã trong phOng, chng bo 
lirc gia dmnh. 

- Lu2z' Thanh Ira duçic sira di nhIm th ch hóa chü trtxong, chinh sách cüa 
Dãng; tip tic ci th hóa quy djnh cUa Hi&i pháp nam 2013, nh.t là nhftng ni dung 
mOi v kim soát quyn 1irc nhà nuOc, bào v quyn con nguOi, quyn cong dan; 
khc phiic thctng hn ch, v.rOng m&c cüa Lut hin hãnh nhim nâng cao hiu lrc, 
hiu qua cüa hot dng thanh tra dáp irng yeu c&u, nhim vi1 trong finh hinh mOi và 
bào darn sr dng b, th6ng nh&t cüa h thng pháp lut. LuQt grn 08 chuang và 
118 diu, quy djth v: mçtc dIch, nguyen t&c hoat  dng thanh tra, chirc nang cüa Ca 

quan thanh tra, hânh vi bj nghiêm d.m trong ho.t dng thanh tra; t chirc, nhim 
vi1, quyn hn cüa ccc quan thc hin chirc nang thanh tra; Thanh tra vien, nguOi 
duçic giao thirc hin nhim vçi thanh tra chuyên ngãnh; hoat  dng thanh tra hãnh 
chmnh và hot dng thath tra chuyên ngành; thc hin k& 1un thanh tra; phi hqp 
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trong hoat  dng thanh tra, kim toán nba nuâc, diu tra và diu kin bâo dam hoat 
dng thanh tra. 

- Luát Thwc hién dan chi a cc sà duçic ban hãnh nhim kjp thM th ch hóa 
ch'X tnrong thirc hành và phát huy rng rãi dn chii xà hi chü nghia, quyn lm chü 
và vai trô lam chü cüa Nhn dan vói phucmg chãm "dan hilt, dan bàn, dan lam, dan 
kie2m Ira, dan giám sat, dan thu hwóng" và thiic hin dáng d.n, hiu qua dan chCt 
trçrc tip, dan chü di din, d.c bit là dan chü & ca sO duçic nh.n mnh trong Vn 
kin Dai  hi l.n thu XIII cüa Dãng; tip t1ic cii th hóa quyn lam chü cüa Nhãn dan, 

quyn con nguOi, quyn và nghia vii cci ban cüa cong dan duqc quy djnh trong Hin 
pháp nm 2013. L4t gm có 06 chuo'ng, 91 diu quy djnh v: phm vi, nguyen tàc 
và các bin pháp bâo dam thirc hin dan chü 0 co sO, quyn, nghTa vii cüa cong dan 
trong th1rc hin dan chü 0 cci sO, các hành vi bj nghiêm cm và x1r 1' vi phm pháp 
luât v thuc hiên dan chü 0 cci sO; thirc hin dan chñ 0 xã, phtrông, th tr.n, tic 
hin dan chü 0 cci quan nba ntxOc, don vj sir nghip cong l.p và thrc hin dan chü 
0 t churc có sir ding lao dng (gm doanh nghip nhà nurOc và doanh nghip, t 
chüc khác Co thuê muOn, sü dçing lao dng theo hgp dng lao dng thuc khu vrc 
ngoài Nba ntthc). (3 mi 1oi hinh co sO, Luat  quy djnh cci th nhrng ni dung 
chInh quyn dja phucing c.p xä, co quan nhà nLrOC, don vj s1r nghip cong 1p và 
doanh nghip nhà nuOc phài cong khai; nhftng ni dung Nhãn dan, can b, cong 
chuc, viên chuc và ngui lao dng tham gia kin, bàn, quy& djnh, kim tra, giám 
sat và trách nhim cüa các co quan, t chuc, cá nhân trong vic bào dam d Nhân 
dan, can bô, cong chüc, viên chuc, ngui lao dng thçrc hin dan chü & co sO. 

- Lugt tha ddi, bd sung mçt so' diu cia Luçt Tdn so' vô tuyln diçn ducic xây 

d'çmg nhm tip tcic  th ch chü truong, chfnh sách có lien quan ci'ia Dãng và bào 
dam tInh thing nht, dng b cüa h thng pháp 1ut, khc phiic nhitng hn ch, 
b.t cp cüa Lu.t hin hành, dáp üng yeu cu thçrc tin. Li4.t  dà süa di, b sung 30 
diu, trong dO cO 19 diu sua di, b sung v ni dung, 09 diu süa di, b sung v 
k5 thut, bãi bO mt s quy djnh t?i  02 diu; sua di, b sung mt s diu cüa Lu,t 
Xü l vi phm hành chiinh, Lut D.0 tu. Lust  quy djnh các nhóm vn d v: quy 
hoch bng tn, cp phép sO dimg tn s vô tuyn din và ch tài xCr 1 vi phm; 
các khoàn thu tO vic sCr dçing tn s vO tuyn din; cAp chfrng clii vô tuyn din 

viên; kim tra, kim soát tn s vô tuyn din, xir l nhiu cO hi, dàng k, phi 
hqp quc t v tAn s, qu5 4o v tinh và sr dcing tAn s phiic vçi miic dIch quc 
phông, an ninh k& hçip vOi phát trin kinh t - xã hi. 

- Lut Phông, chlng rz'ra tiê'n duçcc sua dè,i nhIrn bào dam sv thong nh.t, 
dng b cüa h thing pháp lut, ttxong thIch v&i các diu u&c quc t và cam 
quc th cüa Vit Nam lien quan dn lTnh vrc phOng, chng rOa tin và kh.c phiic 
nhttng hn ch, bAt cp sau 10 nãm thi hanh Lut; th hin Vit Nam là thành viên 
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cüa khu c cüng nhii trên th giói có trách nhim trong Cong tác phông, chng rCra 
tin, tài trçi khüng b, tài trçi ph bin vu khI h'tiy diet  hang 1ot. Lu.t gm 04 
chixcing và 66 diu quy djnh các ni dung co ban v phông, chng rcra tin; dánh 
giá m'Crc d i-ui ro quc gia, di tuqng báo cáo v rra tin; nhn bit khách hang và 
cp nht, xác minh thông tin nhn bitt khách hang; trách nhim xây dirng quy djnh 
ni b va báo cáo; cung cp, lixu ti-Ct h s, thông tin v phOng, chng rCra tin; thirc 
hin thu thp, xi:r 1, phân tIch, chuyn giao thông tin v phông, chng rCra tin và 
áp diing các bin pháp tm thôi; trách nhim cüa các co quan quãn 1 nhà nuóc 
trong phông, chérng rCra tin. 

- N5i quy /cj) hQp Qiic hç5i ducic süa di nhim dáp üng yêu câu nâng cao 
cht luçing, hiu qua cüa k' hçp Quc hi trong vic c1i mOi th chirc, hoat  dung 
cüa Quc hOi;  ni quy hóa nhCtng cãi tin, d,i mâi v cong tác t ch'rc và tin hành 
kS' hçp Qu& hi dä &rcic kim nghim có hiu qua qua thçrc tin tCr nhim kS' 
Quc hi khóa XIV dn nay ct áp ding thng nht. Ni quy gm 03 chrnmg và 58 

diu vói nhttng dim mói chü yu: B sung các quy djnh v t chüc kS'  h9p bt 
thi.thng; hmnh thirc lam vic trrc tuyn; quyn tranh 1un cua di biu Quôc hi. 
Süa di, b sung mt s quy dnh v tài 1iu phiic vii ki hçp Quc hi. Quy djnh rO 

trách nhiêm cüa Chü tich Quêc hi, Phó Chü tjch Quc hi dugc phan cOng diêu 
hành phiên hçp toàn th, trách nhim cUa di biu Quc hi khi tranh 1un, tháo 
lun tai  phiên hçp; trách nhim trong vic d xut biu quy& mt s v.n d truóc 
khi thông qua toãn van 1ut, nghj quy&; trách nhim giái trinh lam rô kin thâo 
lun & T; h so, trInh tr Quc hi xem xét, quyt djnh các v.n d quan trçng v 
kinh t - xä hi và giao Chinh phü chü trI tip thu, chinh 1 dtr thâo nghj quyt v 
các vn d quan trçng v kinh t - x hi trong thai gian gifta hai k' hçp Quc hi; 
trmnh tir Quc hi xem xét d nghj cüa Chü tjch nuóc v vic xem xét 1i pháp 1nh 
cüa Uy ban Thu&ng yit Quc hi; quy trinh, thu tic ban hành ngh quy& kS'  hçp 

Quc hôi và trách nhiêm chu.n b, giai trInh, tip thu, chinh 1 dr thào nghj quy& k' 
h9p Quc hi. 

- Nghj qIt v thI diem dáu giá bien soX  xe ô to di.rçic ban hành nhm dáp 
irng nhu cu cüa mt b phn không nhO nguôi mua xe mun dirçic cp bin sO xe 
theo mong mun cá nhãn; bâo dam chat ch, hiu qua trong cOng tác quãn 1 
phucing tin giao thOng throng b; tang ngun thu cho ngãn sách nhà nithc. Nghi. 
quyk gm 07 diu quy djnh thI dim du giá bik s xe 0 to bao gm: biên so xe 0 
to dixa ra du giá, t chirc du giá tài san, hthh thirc, phuong th(rc, trInh tr, thu tiic 
d.0 giá; du giá trong tnr?mg hqp chi có mt ngu&i dng k tham gia d.0 giá, mt 
nguOi tham gia du giá, mt nguOi trá giá; quyn và nghia viii cüa ngixOi tiling du 
giá bin s xe ô tO. 
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- Nghj quylt v thI dié'm m5t so cct ché', chInh sách dc thI phát trién thành 
pM Buón Ma Thuôt, tinh Dák Lák duçic ban hãnh nhm th ch boa Kt 1un so 
67-KL/TW ngày 16/12/20 19 cüa B ChInh trj v "xây dçrng van bàn pháp lut cho 
phép thnh ph Buôn Ma Thuôt thuc hiên thi dim mt s cci ch, chInh sách c 
thà". Nghj quy& gm 8 diu quy djnh v thI dim mt s Ca ch, chinh sách dc 
thu trong vic quãn 1 tài ch.Inh, ngân sách; ixu dâi thu thu nhp doanh nghip; 
quàn l quy hoch; tru dâi cho chuyên gia, nhà khoa hçc, tài nang dc bit. 

1.2. Các dt an lut du'cic Quc hçi cho j idén, góm: 
- Dr an Luct Khám bçnh, chia bçnh 'tha dái'): Day là Lut có nghTa quan 

trçng, tác dng ion dn nguô'i dan, djnh huOng cong tác quãn 1, s1r phát trin truOc 
rn.t và lâu dài cüa ngãnh Y t. Qu& hi dâ thào lun k5 luông các ni dung lien 
quan dn: quy djnh dái vOl nguè'i hành ngh khám bnh, chia bnh; quy djnh di 
vOl co sO khám bnh, chtta bnh; quy djnh chuyên mon k thut; cp chuyên mon 
k5 thut trong khám bnh, chfta bnh; x hi hóa trong hot dng khám bnh, chtta 
bnh; giá djch vi.i khám bnh, chcta bnh; quy djnh bào dam an ninh trt tir cho co 
sO khám bnh, chira bênh; quy djnh bâo dam an ninh trt tr cho Co sO khám bnh, 
chtta bnh và an toàn cho nguOi hành ngh và nguOi khác lam vic tai Co sO khám 
bênh, chüa beth... Sau khi xem xét k5 krng, can nhc then  trçng, toàn din, Quôc 
hi dâ quyt dnh chua thông qua Lut nay tai  kST hçp th'Cr 4 d có them thOi gian 
chun bj ni dung mOi ducic d ngh b sung mt each k5' 1uông han, tip tçic tip 
thu, chinh l, ly kin chuyên gia và di tuçrng chju sir tác dng, hoãn thin d 
thão Lut. 

- Dw an LuçIt Da't dat (si'ra ddi,) dugc xây drng d th ch hóa chü truolig, 
&rOng 1& cüa Dãng v tip tic di mOi, hoàn thin th ch& chInh sách, nãng cao 
hiêu luc, hiêu qua quan ly va su dung dt, hoan thiên the chê, chInh sách ye dat dai 
phü hç'p vOl yêu cu phát trin nn kinh t thj trixOng djnh huOng xã hi chü nghTa; 
giài quy& tInh trng chng chéo, mâu thun trong các chfnh sách, pháp lut có lien 
quan dn d.t dai; bâo dam quc phông, an ninh; tao  dng 1iic d mthc ta trO thanh 
nuOc phát trin có thu nhp cao. Quc hi dâ tp trung thào lun vào nhffiig ni 
dung: di mOi và nàng cao ch.t lucmg quy hoach,  k hoach sir ding dAt; hoàn thin 
các quy dinh v giao dAt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch s1r dmg dAt; quy djnh cii 
th& hon v các trithng hçip Nhà nuOc thu hM dAt vI mic tiêu qu& phèng, an ninh; 
quy djnh v bi thuOng,h trçi, tái djnh cu; Ca ch xác djnh giá dAt, chInh sách tài 
chlnh v dAt dai; các quy djnh pháp lut có lien quan dn thj tnthng bt dng san; 
co ch, chlnh sách v quàn l, sü dçing dAt nông nghip; di mOl, tang cuOng cOng 
tác thanh tra, kim tra, giám sat, xü 1' vi phm; giai quy& tranh chp, lthiu ni, t 
cáo lien quan dn dAt dai... 
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- Dit an Luçt Báo v quyn lcii ngit&i tiêu dung (tha dz) dtrcic xây dirng 
nhm thrc hin chü truang cüa Dáng và Nba nuOc v hoãn thin th ch v bâo v 
quyn lçii ngu&i tiéu dung, khc phiic nhttng tn tai,  b.t c.p dt ra trong thirc tin. 
Quc hi dä tp trung thâo 1un vào các ni dung chü yu v: phm vi diu chinh, 
d& tuçing áp dimg; quyn, nghia vi1 cüa ngixM tiêu dng; bão v quyn igi ngu&i 
tiêu diing d bj tn thucing; bão v thông tin và sir dirng thông tin cüa ngui tiêu 
dng; trách nhim báo dam an toàn, ch.t luqng san phm, hang hóa, djch vi cung 
c.p cho ngix?ii tiêu dàng; trách nhim thu hi san phm, hang hóa có khuyt tat; 
min trách nhiêm bi thu?ng thit hai  do san phm, hang hóa có khuy& tt gay ra; 
chInh sách cüa Nhà rnthc v bâo v quyn lçii ngithi tiêu dmg; bào v quyn lçri 
ngithi tiêu diing trong các giao djch dc thu; xCr 1 vi phm pháp 1u.t v bào v 
quyn lçii nguii tiêu dumg; co ch giãi quy& tranh ch.p; vai trô, trách nhim cüa t 
chüc xâ hi, Mt trn T quc Vit Nam, các t chüc chinh tn - xã hi tham gia 
bào v quyn 1çi nguii tiêu dung, cci ch pli& hcip; vai trà, trách nhim và hiu qua 
hoat dng cña các co quan quân 1 nhà nuóc tr Trung uung dn dja phucing... 

- Dt an Lut Dá'u thu (tha ddi) dirçrc xây d'irng d kjp thi kh.c phiic nhftng 
han ch, bt cp cüa Luât hiên hãnh; bão dam tInh thong nht, dng b cua h thng 
pháp 1u.t; gop phn nãng cao hiu lirc, hiu qua trong d.0 thu, lira chçn nhà thu và 
quan 1, sü dçmg vn, tài san nhà nuâc. Qu& hi cia t.p trung thào 1un nh'ng ni 

dung v: phm vi diu chinh, nguyen tc áp dmg. Các quy djnh sCra di, b sung 
nhm nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác du thu, bào dam cnh tranh, cong 
bang, minh bach  trong  hoat  dng du th.u, trong do lam rô tu cách hqp l cüa nhà 
thu, nhà du ti.r; ixu dâi trong la chn nhà thu; bâo dam dir th.u; hãnh vi bj cam 
trong hoat  dng d.0 thu; các hinh thüc lira ch9n nhà thu, nhà du ti.r. Các quy 
djnh sua dii, b sung nhm dcm gian hóa quy trinh, thu tiic thirc hin hot dng 
d.0 thu lira ch9n nhà thu, nhà d.0 tu, ct giàm thai gian, chi phI trong hoat  dng 
du thu, trong do v du thu truOc; quy trInh, thu tiic 1ira ch9n nhà th.u. Các quy 
djnh sua di, b sung nhm nang cao hiu lc, hiu qua cüa cong tác quân 1 nba 
nuâc v du th.u; phông chng tiêu circ, tham nh'Cing, lang phi trong hoat  dng du 

thu; d.0 th.0 qua mng, d.0 th.0 tp trung, mua thuc, cung cp san phm, djch 
vti cOng... 

- D an Luc2t Giá (tha di) chxçic xây dirng nhm hoàn thin th ch pháp 
lut giá dáp irng yeu cu phát trin kinh t - x hi trong tInh hinh mdi, kh.c phitc 
nhftng tn tai, han ch cüa Lut hin hành, gop phn tang cuông hi nh.p kinh t 
quc t& Quc hi cia tp trung thão 1u.n nhttng ni dung v: phm vi sua dôi; 
nguyen tc quãn 15i, diu ti& giá cüa Nba nuóc; các hành vi bj nghiêm cm; nhim 
v11, quyn han  cña các cci quan nhà nuac; Qu bInh n giá; ca sâ d lieu qu& gia 
v giá; vic cong khai thông tin; quyn, nghia V%T cüa t chixc, Ca nhãn kinh doanh, 
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ngithi tiêu dung; quàn l v giá, thm djnh giá; cn cir, phixong pháp, nguyen tc 
djnh giá; th..m djnh giá cüa nhà nithc; hang hóa, djch vçi do nhà ni.thc djnh giá; 
djch vi thm djnh giá; dàng k hãnh ngh thm djnh giá; thm djnh viên v giá; 
diu kin cp Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh dch vi th.m dnh giá; 
bInh n giá; djnh giá; hip thuang giá; kê khai giá, niêm yt giá, tham chiu giá; 
tng hçip, phân tIch, d báo giá thj trithng; kim tra yu t hinh thành giá; kim tra 
vic ch.p hành pháp 1ut v giá, thrn djnh giá; hiu 1irc thi hành... 

- Dt an Lut Giao djch din t (tha dái) duçic xây drng nhm th ch quan 
dim, chü truang cüa Dàng và Nba nuéic v hoàn thin pháp luat  d to diu kin 
thun lçii cho qua trInh chuyn di s quc gia và phát trin các san phm, djch v, 
mô hInh kinh t mâi dira trên nn tang cong ngh s, Internet và không gian mng. 
Quc hi dâ tp trang thâo 1un v nhttng ni dung: phm vi diu chinh, di tucing 
áp diing, ten gçi cüa Lut; bá cc cña di,i thâo Lu.t; str phü hçrp vii chü tnrcing, 
chInh sách cüa Dàng; tInh hqp hin, hcip pháp, thng nht vâi h thng pháp lut; 
tInh tixcmg thich vci diu uâc quc t có lien quan ma Vit Nam là thành viên; 
trách nhim quàn l nhà nuäc v hot dng giao djch din tu; giá trj pháp 1 cüa 

thông dip dü lieu; gui nhn thông dip dU 1iu; chung thu din tü; ch1t k din tir; 
A A A A A A 

dieu kiçn kinh doanh dch vi tm cay; giao ket va thc hiçn hp dong diçn tu; giao 
djch din tü cüa cc quan nhà nu&c; chinh sách h trçi chuyn di s; cong chmg, 
ch(rng thc din ti:r; tài khoàn djnh danh din tCr; h thng thông tin phiic vi giao 
djch din tü; an toàn thông tin và an ninh mng trong giao djch din tir... 

- Dr an Lut Hcrp tác xâ (tha dcii) &rçlc xây dçmg nhim th ch duông li, 
chü truang, chinh sách pháp lu.t cUa Dãng và Nba nuâc v kinh t tp th trong 
giai doan  mcii, hoàn thin ca sO' pháp l thng nht, d.y dü, gop phn thuc dy vic 
.phát trin ldnh.t& tpth nng dng, hiu qua, Mn vCtng, cüng vO'ikinh t nba nuóc 
trO' thành nn tang vrng chc cüa nn kinh t quc dan, nâng cao thu nhp và chat 
lucrng cuc sing cüa cac thãnh viên, h gia dinh, thçrc hin tin b, cong bng xä 
hi, thuc dy phát trin nhanh, Mn vrrng dt nuO'c, bào dam qu& phOng, an ninh. 
Qu6c hi dã tp trung thão lun v nhftng ni dung chInh sau: ten gçi cüa Lut; 
vic cho phép thãnh 1p Lien doàn Hqp tác xâ; phan loi hqp tác xã; vj tn, vai trO 
h th6ng Lien minh HçTp tác x Vit Nam; vic th ch hóa ni dung 08 chInh sách 
tai Nghj quyt s 20-NQ-TW; chmnh sách cüa Nhà nuâc v phát trin các t chuc 
kinh t hqp tác; tiêu chi, ngun vn thirc hin chinh sách; Qu5 H trçi phát trin 
h tac xâ; s luqng thành vien hqp tác xã; nguO'i lao dng trong th chuc kinh t 

h tac; lcd nbi4n  và thu nhp; kim toán hçip tác xä; quyn và nghia vii cCia Di 
hi thành viên; trIch l.p qu chung không chia; xii 1 tài san và vn khi t chuc 
kiuh t hçip tác CO tu cách pháp nhân giái th, phá san; trách nhim cüa các c quan 
quàn l nhà nuóc... 
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- Dy an Lut P hông thu dan st ducic xây dirng nhm th ch quan dim cüa 
Dáng và hoãn thin Ca sâ pháp 1 v linh vi.rc phông thu dan s11. Qu& hi dã t.p 
trung thào 1un vào các ni dung chü yu v: phin vi diu chinh; khái nim 
"Phông thu dan sir"; phân 1oi thãm hça, sii c v dánh giá mtrc d rtXi ro cüa thám 
h9a, s1r c; quy dlnh  04 cp d phông thu dan sir và thm quyn cong b c.p d 
phOng thu d sv; hot dQng phOng thU dan sir trong tInh trng khn cp; xây d1rng 
cong trInh phông thu dan sir; cci quan chi do, chi huy phông thu dan sir lirc hrqng 
phông thu dan s1r; Qu5 phông thu dan slr; dào ti.o, hun 1uyn, din tap  phông thU 
dan 

sv; ch d, chfnh sách déd vói ca quail, t chirc, cá nhãn tham gia, phi hqp, 
cong tác, h trçi 1irc 1uçing phông thu dan sr; phãn cong trách nhim quãn 1 nhà 
nuâc v phông thu dan s1r; nhim vi cUa lirc hxçing quân di trong phông thu dan 
sir; xU 1 vi phm pháp luat v phông thu dan sir... 

2. Xem xét các vn d kinh t - xã hi, ngân sách nhà nu*c và quyêt 
d A 

d!nh cac van de quan tr9ng 
Sau khi xem xét các báo cáo v kt qua thrc hin k hoach  phát trin kinh t 

- xã hi và ngân sách nhà nuóc näm 2022, d1r kin k hoach  phát trin kinh t - xä 
hi nm 2023, Quc hOi  khng djnh dthi sir lãnh dao  dung d&n, sang su&, kjpthM 
cUa Dãng; quyt sách phU hqp, chU dng và giám sat có hiu qua cUa Quc hi; sr 
chi dao,  diu hành sâu sat, quyt 1it cUa ChInh phU, Thu trnng CbInh phu; sr 
doàn k&, phi hçip chat ch cUa các c.p, các ngãnh; sir vào cuc quy& 1it cUa Ca 
h thing chInh trj cUng vth s1r n 1irc, phn du cUa toàn Dãng, toàn dan, toàn 
quan, chUng ta d thrc hin thâng lçii, khá toãn din các m11c tiêu, nhim vt phát 
trin kinh t - xä hi và ngân sách nhà nithc nàm 2022, uâc cá näm dat  và vurçit 
14/15 chi tiêu d ra, Quc hi dâ biu quyt thông qua các ngh quyk sau: 

2.1. Nghj quylt v ki hoich phát triê'n kinh tl - xä hi näm 2023: Quôc hi 
dâ quy& djith mic tiêu tng quát, 15 chi tiêu, 10 nhóm nhim viii, giái pháp chU 
yu, trong do yêu cu: Tip tic tru tiên giC vng n djnh kinh t vT mô, kim soát 
lam phát, thUc dy tang tru&ng, bào dam các can di lan cUa nn kinh té. Tap  trung 
phOng, cMng, kim soát dch bnh. Thirc hin t& cong tác xây dirng, hoãn thin 
th ch và nâng cao hiu lirc, hiu qua t chUc thi hãnh pháp luat,  báo dam k luat, 
kS' cucrng; tang cithng phông, chng tham nhQng, tiêu c1rc, lang phi; dy manh cai 

cách hãnh chInh, câi thin moi tnthng du tu kinh doanh. Dy manh  thirc hin thirc 
ch&t, hiu qua ca cu iai nn kiiih t gn vâi di md mô hInh tang trirang,nang cao 
nang sut, chat luqng, hiu qua, sUe canh  tranh, tinh tr chU, khã näng thIch Ung và 
SUe chng chju cUa nn kinh t. Tap  trung phát trin, hoàn thin h thng kt cu 
ha tang chin 1uc dng bO,  nht là h tng giao thông, ha tang ng phó vói bin 
di kM hau, ha tng s& Tp trung bào v mOi trtxông, quãn l, sU dçing hiu qua dt 
dai, tài nguyen. ChU tryng phát trin ngun nhân lic, nht là nhân 1rc cht luqng 
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cao gn vâi My mnh nghiên cru, phát trin và irng diing khoa hçc cong ngh, 
thüc My di mói sang tao, kh&i nghip. Chü tr9ng phát trin toàn din và ding b 
các linh vrc v.n hóa, bão dam gn k& hài hôa gicta phát trin kinh t vâi van hóa, 
x hi; nâng cao däi sng Nhân dan, bão dam an sinh xa hi. Gift vCtng dQc lap, 
chü quyn thng nht, toàn vçn lanh th, bâo dam quc phông, an ninh, n djnh 
chInh trj, trat  tsr, an toàn xâ hi. Trin khai dng b, toàn din, hiu qua các ho.t 
dng di ngoi, hi nhp qu6c t, gift vftng môi trithng hôa bInh, n djnh và nâng 
cao vj thá, uy tin cüa Vit Nam trên trumg quc t. Dy mnh cong tác thông tin, 
truyn thông; nâng cao hiu qua cong tác dan 4n, to dng thun xà hi. 

Quc hi yeu c.0 ChInh phü, chfnh quyn dja phrnmg các c.p, Tôa an nhãn 
dan téi cao, Vin kim sat nhan dan t& cao, Kim toán nhà nithc theo chüc nàng, 
nhim vçi duçic giao t chirc th1rc hin thành cOng Ngh quyt; kêu gçi dng bào, 
chin s cà nuâc và dng bào ta ô nrncc ngoài nêu cao tinh th.n thi dua yêunu&c, 
doàn kt, phát huy ni hrc, vuqt qua khó khan, thách thirc, thIch üng linh ho.t, hiu 
qua vi bi cânh, tinh hInh th gi&i, trong ni.thc, h trçi phçic hi và phát trin, thçrc 
hin thành cong K ho?ch phát trin kinh t - xâ hi nàm 2023, to dà thuan  lcii d 
ph.n Mu dt cao nht các mic tiêu theo K hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 näm 
2021 -2025. 

2.2. Nghj quyIt v d toán ngán sách nhà nwó'c nám 2023: Quc hi quyêt 
djnh tng s thu ngân sách nhà nithc là 1.620.744 t dng; tng s chi ngân sách 
nhà rn.râc là 2.076.244 i dng; müc bi chi ngân sách nhà nuâc là 455.500 t) 

dng (tuong di.rcing 4,42% GDP); tng müc vay cüa ngân sách nhà nuóc là 
648.2 13 t dng. 

Tü ngày 0 1/7/2023 thiic hin tang luang ca sâ cho can b, cong chüc, viên 
chirc lênrnüc 1,8 triu dng/thárig; tang 12,5% luonghuu, trç. cp bào him xãhi 
déd tuçing do ngân sách nhà nithc bào dm và h trçi them di vâi nguè'i nghi huu 
truâc 11am 1995 có mirc hmmg th.p; tang mirc chun trg cp nguYi có cong bão 
dam không thp han mi'rc chun h nghèo khu vçrc thành thj và tang 20,8% chi các 
chInh sách an sinh xã hi dang gn vói mirc lucing co si. Tir ngày 01/01/2023, 
thirc hin diu chinh tang ph'çi. cp i.m dãi ngh di vói can b y t dir phàng và y t 
ca s& theo K& luan  s 25-KL/TW ci'ia Bô ChInh tn... 

Qu& hi giao Chinh phü tp trung diu hàrih chmnh sách tài khóa phü hcip, 
hiu qua, kp thai img phó vâi bin dng phirc t.p cüa tmnh hInh trong nithc và 
ngoài nuóc, bao dam miic tiêu gift vrng n djnh kinh t vT mô, kim soát lam  phát, 

thüc My tang trithng, bao dam các can di ion cüa nn kinh t; nghiên cüu, hoàn 
thin các quy djnh pháp luat  v tài chInh trong linh virc Mt dai theo tinh thn Nghj 
quy& 1 8-NQ/TW; sit ch.t k luat, k' cucing, tang cuông trách nhim ngu&i dCrng 
Mu trong quan 15', sir diing tài chinh, ngân sách; chi dao  các B, Co quan trung 
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ucing, dja phrnmg thirc hin tinh gin biên ch, sp xp t chirc b may hãnh chInh 
tinh gçn, ho?t dng hiu 1irc, hiu qua... 

2.3. Nghj quylt v phán ha ngán sách trung woiig nám 2023. Quc hi dâ 
quyt djnh tng s thu ngãn sách Trung uang là 863.567 t dng; tng s thu ngãn 
sách dja phuong là 757.177 t' dng; tng s chi ngân sách trung ucing là 1.294.067 
tT dng, trong do d1r toán 43 6.204 t dng d b sung can d6i ngân sách, b sung 
có mic tiêu cho ngãn sách dja phuang. Dng thôi, giao Chinh phü chi do, huâng 
dn các B, co quan trung uong và các tinh, thành ph trirc thuc Trung ucing phan 
b vn d.0 tu ngân sách nhà nithc bào dam tp trung, có tr9ng tam, trçng dim, 
tuan thu diu kin, thu tir iru tiên quy djnh trong Li4t, nghj quy& có lien quan; 
cao k) lut, k' ci.rcmg tài chItih, xr l$r nghiêrn các tnr?Yng hçp vi phm, can tr& lam 
chm tin d giao vn, giài ngan vn; cá th hóa trách nhim ngithi dung d.0 trong 
tru&ng hçp giài ngãn chm, g.n vâi dánh giá mlrc d hoàn thãnh nhim vi duçic 
giao; kh.n truong hoàn thin các van ban hu&ng dn thrc hin 03 Chucmg trInh 
mlc tiêu quc gia, kjp thai phân b, giao vn d bào dam dy nhanh tin d thirc 
hin, giài ngân ngun vn trong nàm 2023.... 

3. Ti k' hçp nay, Quc hi dã xem xét, quy& djnh min nhim Tng Kim 
toán nhà nuâc di vâi ông Trn S5' Thanh và phê chu.n vic min nhim B 
tru&ng B Giao thông 4n tài di vài ông Nguyn Vn Th do dã nhn nhim Vti 
khác; b.0 Tng Kim toán nhà nuóc và phê chun yic b nhim B tru&ng B Y 
t, B tnthng B Giao thông vn tài nhim k' 2021-2026, bào dam tiêu chun, 
diu kin, dung quy trInh, thu tiic theo quy djnh cüa Bang và pháp lust Nhà nuâc. 
Quc hi d nghj các vj mói duçic Quc hi bu, phê chun nêu cao trách nhim, 
ban linh, sam nm bat cong vic, quy& lit trong chi dao,  diu hành, giâi quyêt có 
hiu qua nhttng vixong m&c, bt c.p d to buäc phát trin mâi trong các linh virc 
duge giao phiu trách, dóng gop vào sir phát trin chung, hoàn thành t& trcng trách 
duçic Bang, Nhà nuóc và Nhân dn giao phó, dáp Crng k5' vçng cüa di biu Quc 
hi, cir tn và Nhan dan. 

4. Quc hi dã xem xét, thông qua Nghj quyt k' hop th 4, Quc hi khóa 
XV vói nhiu ni dung quan trQng, trong do, dä quyt nghj: (1) Tip tiuc dy mnh 
thirc hin có hiu qua Nghj 'quy& s 54/2017/QH14 v thi dim Co ch& chinh sách 
d.c thu phát trin Thãnh ph H ChI Minh. Giao Chinh phü nghiên curu, d xut 
hoàn thin co ch, chInh sách dc thu phát trin Thãnh ph H CM Minh, trIflh 
Quc hi xem xét, thông qua Nghj quy& thay th Nghj quy& sé, 54/2017/QH14 
trong thM gian sam nh.t; (2) Ap diing thii hiu xir l k) lut 05 nam di v&i hãnh 
vi vi phtm cüa can b, Cong chuc, viên chuc dn muc phài xur l k lut bang hInh 
thüc khin trách; 10 nam di vai hành vi vi phm dn muc phài xCr 1 k3 1ut b.ng 
hInh thuc cãnh cao tr& len; (3) B sung thông tin "noi sinh" vào h chik C.p cho 
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cong dan Vit Nam, báo dam quyn, igi Ich hgp pháp cho nguôi dan khi thçrc 
hin hot dng nhp cânh tai  các nithc... 

5. Giám sat ti cao 
5.1. Trong th&i gian 2,5 ngày, Quc hi d tin hành cht v.n di vâi 03 B 

tru&ng và Tng Thanh tra ChInh phü v các linh vi.rc: xây dçmg, thông tin và 
truyn thông, ni vi1, thanh tra. Các vn d dugc Quc hi 1çra ch9n là "trüng Va 
dáng", là các vn d mang tInh thai sir, dugc ci tn, Nlhân dan cã nuóc và các vj dai 
biki Quc hi quan tam. 

Phiên chat van và trà ku ch.t vn din ra khn trucung, nghiêm tiic, dan 
chü, trI tue. Các vj d.i biu Quc hi dã n.m chic tInh hInh thic tin, phàn ánh 
duçuc tam tu, nguyen vQng cUa cir tn và Nhân dan, nêu câu hôi ngn gçn, di 
th.ng vào vn d và tranh lun thing than, mang tInh xây dimg, trách nhim 
cao. Các vj B trung: Xây dirng, Thông tin và Truyn thông, Ni vi và Tng 
Thanh tra ChInh phü trà Ru trrc tip vào vn d dugc cht v.n, không né tránh, 
giài trInh lam rô nhiu vn d dai  biu Quc hi nêu, thing than nhn trách 
nhim v nhUng tn tai,  h.n ch cia ngành, linh we, dua ra dugc các giài pháp 
thi& thirc, hiu qua, khà thi trong thui gian t&i. Các vj Phó Thu tithng, các vj B 
tru&ng, Trithng ngành vâi thüc trách nhim cao dã tham gia giài trInh nghiêm 
tüc, giñp lam sang to them nhiu vn d dai  biu Quc hi quan tam. Cui phiên 
cht v.n, Thu tuóng ChInh phii Pham Minh Chinh dã thay mt ChInh phü báo 
cáo lam rô nhftng vn d thuc trách nhim chung cüa ChIith phü và trçrc tip trá 
Rn cht vn cüa dai biu Quc hi. 

Quc hi dã thông qua Nghj quy& v hoat  dng cht vn t.i k' hçp thir 4, 
trong do, yeu cu ChInh phü, Thu txàng Chinh phU, các vj B tru&ng, Tnr&ng 
ngành thirc hin quy& lit nhrng cam kt ci th v nhffiig vic phài lam và thôi 
hn hoàn thành d tao  chuyn bin thirc sr d& vói tmg lTnh virc dugc chit vn, 
dáp (mg yêu cu, nguyen vçng chinh dáng eCia cCr tn và Nhan d cà nuOc. Day 
c{ng là ecu sO d Quc hi giám sat ia  và l.y phiu tIn nhim tai  k' hçp thCr 6. 

5.2. Trên ecu s& k& qua giám sat chuyên d, Quc hi dã ban hành Nghj 
quy& "Ddy mgnh viçc thcc hiçn chInh sách, pháp luat v thrc hành tilt kim, 

chô'ng lang phI", tnong do, yêu cu sit ch.t k' 1ut, k cucung, trit d tit kim, 
chng lang phi; nâng cao hiu 1c cong tác giám sat, thanh tra, kim tra, kim toán, 
diu tna, xét xCr trong vic thçrc hin chinh sách, pháp lut v thirc hành tit kim, 
chng lang phi; xCr l nghiêm các hành vi vi phm; thu?mg xuyên dánh giá hiu 
qua thirc thi các chInh sách, pháp lut dà ban hành d kjp thd diu chinh nhCtng bt 
cap, mâu thun; tp trung xây dçmg chinh sách quc gia v thrc hành ti& kirn, 
chng lang phi trong tCmg giai doan di vói các lTnh c trçng yêu nhu: nàng 
luçmg, dAt dai, tài nguyen, khoáng san..., qua dO, nang cao ti da hiu qua huy 
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dng, quãn 1, sü diing các ngun 1c dat nithc dê phát trin nhanh và ben vthig. 
5.3. Qu& hi dä xem xét các báo cáo v cong tác ttr pháp, phông, chng ti 

phm và vi ph.m pháp luât, thi hành an, phông, chng tham nhiing nm 2022 và 
cho rng, m.c dü tInh hinh trong rnthc và th giOi bj ãnh hthng do ct.i djch 
COVID-19, cnh tranh cbin krçic, xung dot, giá nguyen 1iu d.0 vào, giá xthig 
dAu, 1m phát ô nhiu nuâc tang cao... nhung Chinh phU, Tôa an nhân dan t6i cao, 
Vin kim sat nhãn dan thi cao, Kim toán nhà nisâc dâ chü dng tp trung chi do 
quy& 1it, trin khai dng bO nhiu giái pháp nên cong tác tu pháp và phông, 
chng tham nhng Co nhiu chuyn bin tIch circ gop phn gift vCmg n djnh chinh 
trj, bão dam trt tir, an toàn xã hi, to tin d quan tr9ng d phát trin kinh t - xâ 
hi va hi nhp quc t& Tuy nhien, Quéc hOi  ci1ng thng th.n chi ra nhftng h?n 
ch, bt cp cüa t1rng ca quan trong thc hin chixc nang, nhim vi do pháp 1ut 
quy dnh. Trên co sâ do, Quc hi dã dim ra nhiu kin ng, giãi pháp thit th'çrc 
nhm tip ti1c di mâi, nãng cao cht luçing, hiu qua ciXa cong tác nay trong thai 
gian tai. 

5.4. V Báo cáo tng hcip kin, kin ngh cüa ci'r tn và Nhuin dan g1ri den kS' 
h9p thu 4, Quc hi khOa XV; Báo cáo kt qua giám sat vic giài quy& kiên nghj 
cüa cir tn giri dn kS'  hçp thC 3, Quc hi khóa XV 

Qu& hi cho rang, kin, kin nghj cüa cCr tn và Nhân dan cá nuâc dä duçic 
Doãn Chü tjch Uy ban Trung rnmg Mt trn T quc Vit Nam kjp thai tng hqp 
dy dü giri dn Quc hi. 

Thông qua các cuc tip xüc cir tn truóc và sau k3' hçp thir 3, dã cO 2.640 
kin nghj dixçic thng hqp chuyn dn các co quan có th.m quyn giãi quy&. Qua 
theo dôi, giám sat, các kMn ngh cüa cir tn d duçic ChInh phü, các b, ngânh tp 
trung nghien cüu giái quy&, có nhiu giái pháp hftu hiu d quan 1, diu hãnh. 
Nhiu kin ngh cüa clr tn duçic giài quyt dä tháo go' khó khan, vtthng mc cho 
dja phucing, gop phn n djnh và cãi thin dai sang cüa Nhân dan. Tuy nhiên, vn 
cOn mt s b, ngành cOn trá 10'i kin nghj cüa cir tn chura ding thai hn nell di 
biu chua có thông tin d báo cáo trtxóc cü tn; cong tác phi hcip gitta các b, 
ngành cOn chua ch.t ch, khOng kjp thai nên mt s kin nghj chua duçic giái 
quy&; mt s van ban hurng dn cüa Co quan có thm quyn chua nO rang gay khó 
khàn khi trin khai thirc hin; cOn có sir vu&ng mac, thiu thng nht gifta các quy 
dnh trong các van ban quy phm pháp 1ut nên kin nghj cña cu tn chua ducic giái 
quy&. Tr dO, kin nghj ChInh phü, các bO,  ngành rà soát, kh,n tnrang giái quy 
các kin ngh dang trong qua trmnh giái quyt, báo dam giãi quy& có chat luqng, 
dung 1 trnh dä báo cáo vOl cir tn; tip t1ic nâng cao cht luqng giâi quy&, trà lai 
cü tn, kh&c phiic nhftng hn ch, b.t c.p. 
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ifi. D1]H  RUONG CONG TAC TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn k' hçp thir 4, Quc hi khóa XV thãnh cong tat dep, ghi 

nh.n sv n 1irc, quy& tam cüa các ci quan Quac hi, Chmnh ph, Mtt trn Ta quac 
Vit Nam,... dA phi hqp chit chê chun bj ni dung, chucmg trinh k5r h9p hiu 
qua, linh hoat  trong diu hành, thirc hin. K' hçp tp trung thirc hin các chü 
trixcYng, nhim vii quan trpng xây dirng và hoàn thin Nba mróc pháp quyn xâ hi 
chü nghia Vit Nam, tip ti1c dai md ta chrc và hoat  dng cüa Quac hi ngày 
càng có chat luqng, hiu qua, khoa hoc, sang tao,  dóng gop vào sr nghip xay 
dxng phát trin và báo v T quac Vit Nam xâ hi chü nghia. 

2. Tap trung tuyên truyn v các d an 1u.t ducrc Quac hi thông qua, cho 5' 
kin; Qu& hi xem xét các v.n d kinh t - xä hi, ngân sách nhà nuóc và quyt 
djnh các v.n d quan trçng, nhu: Ni quy k' hQp Quac hi, Nghi. quy& v thi dim 
Mu giá bin sa xe 0 to, Nghi quy& v thI dim mt sa cci ch, chInh sách d.c tha 
phát trin thãnh pha Buôn Ma Thut, tinhDk Lk,... và phân tIch CiI th các mic 
tiêu tang quát, chi tiêu, nhim vi v k hoch phát trin kinh t - xã hi näm 2023 
Quac hi dã quyt djnh, trong do yêu cu tip tic gi vthig an djnh kinh t vT mô, 
kim soát 1m phát, thüc My tang tmng, bào dam các can dai 1&n cüa nn kinh t; 
tp trung phOng, chang, kim soát djch bnh; tang cixông phOng, chang tham 
nhCng, tiêu cçrc, lang phi, My manh  câi cách hành chinh, câi thin mOi tnthng kinh 
doanh, bao v môi tnxng,... dc bit ttp trung diu hành chmnh sách tài khóa phü 
hçp, hiu qua, kjp thyi img phó vói bin dng phrc tap  cüa tInh hInh trong nuâc và 
quôc tê. 

3. ca vu, dng viên các tng 1p  Nhân dan, dang bào ta a nithc ngoài nêu 
cao tinh th.n thi dua yêu nithc, doàn k&, thang nht, phát huy ni 1rc, vuqt qua 
kho khan, thach thuc, chü dông thich ung hnh hoat vcn bôi canh kinh tê the gicn 
có Mu hiu suy giãm, d thirc hin thành cong K hoach  phát trin kinh t - xä 
hi näm 2023 va các miic tiêu theo Ka hoach phát trin kinh t - xä hi 5 näm 
2021 - 2025 

BAN TTJYEN GIAO TRU]G 1XNG — VAN PHONG QUOC HQI 
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