
BE CUTING TUYEN TRUYEN 
Kt qua k' h9p thu 6, Quôc hi khóa XIV 

A. BOI CANII DIEN RA KY HOP 

Dt nrnic ta dã di qua nüa ch.ng duông cüa nhim k' 2016 - 2020. K h9p 

thu 6, Quc hôi khóa XIV din ra tr ngày 22/10 dn ngày 20/11/20 18, là k' h9p có 

nghia dánh giá giva nhim kr di vói vic thçrc hin các nghj quy& cüa Quéc hi 

v kinh t - xä hi. Duói sir lath dao  cüa E)àng, sir di mth manh  me trong hoat 

dng cUa Quc hi, sr diu hành quyt lit cüa Chinh phü, sr n 1rc cüa h thông 

chInh trj, các ngành, các c.p, các dia phixcmg, cac t.ng lop nhân dan và cong  dông 

doanh nghip, kinh t - xâ hi phát trin khá toàn diên, an sinh xã hi duçic dam 

bão, d?i sang nhân dan trng buóc dixcic nâng len. Vic cc cu li nén kinh tê gàn 

vi di mth mô hInh tang tnr&ng dt ducc nhtrng kt qua khà quan. Các lThh virc 

van hóa, xã hôi, cái cách hành chInh, phOng chng tham nhüng, lang phi... dt 

nhiu kt qua quan tr9ng. Quc phông, an ninh dugc tang cu0ng; trt tir an toàn xã 

hi di.ric báo dam; di ngoi và hi nh.p quc t duçic dy manh;  vi th và uy tin 

cüa Viêt Nam trên trng quôc tê duçic nâng len. 

Tuy nhiên, ben cnh nhfing kt qua dt di.rgc, tInh hInh kinh th - xâ hi nthc 

ta vn dung trtrrc nhiu khó khän, thách thIrc: näng suit lao dng, nàng 1irc cnh 

tranh trong nhiu ngành, linh vuc chua cao; nguy cci tiit h.0 vn cOn; tInh trng ô 

nhim môi truOng; bin di khi hu, bão, lü, hn han, xâm nhp m.n diên biên khó 

luông, ãnh hithng dn san xu.t và di sng nhan dan; di sng cüa mt b phn 

nhân dan cOn khó khän; tôi phm, tê nn xa hi, tInh hInh tai n1n giao thông... cOn 

din bin phüc t.p. 

Thii gian cOn l.i cüa näm 2018, nhim vii dt ra là cn tip tic thirc hin 

quyt liêt, dng b, hiêu qua các nhim v11, giâi pháp d d ra; n lrc ph.n du 

thrc hin thng lçii k hoch phát trin kinh t - x hôi cüa näm 2018, t.o dng 1rc 

t& hon cho dt nrnc vào nhüng näm cu& thim k 2016 - 2020. 

Sau gn mt tháng lam vic v&i tinh than trách nhim, dan chü, trI tu và di 

m&i, kr h9p thu 6, Quc hi khóa XIV da k& thüc tat dçp, hoàn thành chuang 

trInh lam viêc. 

B. NQI DUNG VA KET QUA K( HQP 

1. Cong tác nhãn sçr 

Tai k' h9p nay, v&i sir tin nhim r.t cao, Quac hi da bu Tang BI thu 
Nguyn Phu Tr9ng gitt chuc v1i ChU tjch nithc. Day là ni dung quan tr9ng, dugc 



2. 

Cu tn và nhân dan cã rnthc quan tam, dánh giá cao. Dng thii, Quc hi dã phê 

chuAn d nghj cüa Thi tuàng ChInh phü v vic min nhim và b nhim ch'(rc vi 

B tru&ng Bi Thông tin và Truyn thông. Cong tác nhân sr tai  k' h9p duqc 

tin hành ch.t chë, dung trInh tir, thu tic theo quy djnh. 

2. Xem xét, quyt dnh các vn d kinh tê - xa hi và ngãn sách nhà rnró'c 

Quc hi dã xem xét, thào 1un các báo cáo dánh giá k& qua thc hin các 

Nghj quy& cüa Qu6c hOi  v k hoach phát trin kinh t — xã hi, ngân sách nba 

nixóc näm 2018 và k& qua gita ki thc hin các k hoach 5 näm 2016 — 2020 v 

kinh t-x hôi, Co c.0 lai  nn kinh t& chucing trinh miic tiêu quc gia, tài chInh 

quéc gia, du tu cong trung han;  kt qua 3 näm thirc hin chInh sách di vi vüng 

dan tc thiu s và min nüi. Theo dánh giá chung, mc dü phài di mt v&i thiu 

khó khän, thách thüc nhung kinh t — xã hi v.n phát triên khá toàn din, vic Co 

cu lai  nn kinh t dä dt duçic nhüng kk qua tIch crc, các chi tiêu co bàn du dtt 

và vuçit, GDP tang trng näm, an sinh xâ hi và di sng cüa nhân dan tmg buc 

duçic nâng len, quc phông, an ninh dugc gifl' vng, uy tin và vj th cüa nuóc ta trong 

khu vrc và trên th giói không ngüng ducic nâng cao. 

2.1. Vc dánh giá gifra kj' thrc h&n  Id hoçich tài chInh 5 nám quvic gia giai 

dozn 2016-2020 

Tng thu ngân sách nba nuc 3 nám 2016 — 2018 rnic dat  54,68% k hotch 5 

näm. Thu ngân sách nhà nuâc tung nàm 2016, 2017 và 2018 du dat  và vuqt dir 

toán, phn tang thu chü yu là ngân sách dja phucrng. Chi ngân sách nhà nuâc 3 näm 

2016 — 2018 uc dat  54,4% k hoach  5 näm; ccr c.0 chi ngân sách khá tIch circ, t' 

tr9ng chi du tu phát trin tang, cao hon miic tiêu d ra (25 — 26%); t 1 bi chi và 

na côngIGDP bâo dam muc tiêu d ra. Nçi công, ng ChInh phü và nçi nirâc ngoài cüa 

quc gia hang näm du giCi .Ti thp han giài han  theo m1ic tiêu d ra. 

Trong diu hành ngân sách nhà nuâc, mt s nhim vi, giài pháp d ra chua 

di.rgc thirc hin trit d nhu: phuang pháp quán 1 chi ngân sách nhà nithc van chü 

yu chü tr9ng dn yu t "du vào", chua quyt tam thrc hin quail 1 theo k& qua 

"du ra" gn vi dánh giá thrc hin nhim vi duccc giao; vic diu chinh các chInh 

sách thu con ch.m và Co khO khàn nht dinh; viec  di mti co ché tài chinh dôi vâi 
các don vj sr nghip cong ip cOn chua ducic thrc hin quyk lit, dng b. 

2.2. V dánh giá gifra kj' (hrc hin Id hozch dtu Eu' cong (rung hin giai 
doin 2016 - 2020 

Quôc hi dánh giá vic triên khai các nhim vii, miic tiêu Nghj quyt s 
26/2016/QH14 cüa Quc hi dat  dixçic nhiu k& qua tIch circ. Nhtng nhim vii, 
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m1ic tiêu quan tr9ng và các dir an quan tr9ng quc gia theo các Nghj quyêt cüa 

Quôc hi dêu duçic can di va b trI vn dy dü. Nhiu cong trInh h tng mang 

tInh kt ni vüng duoc dy nhanh tin d thi công, hoàn thành, dua vào khai thác, 

si'r diing mt s cong trInh ló'n. Hiu qua du tu cong dã dt.rçrc cal thin mt burc, 

gop phn nâng cao hiu qua vn d.0 tu toàn xä hi, h s ICOR giàm tir 6,36 cia 

giai doan 2011 —2014 xung con 6,11 trong giai doan 2015 — 2017, giám nq d9ng 

xây dirng co bàn, gop phn han  ch du ttr dan trái. 

Ben canh  do, vn con tn tti mt s han  ch nhu: b tn vn không phü hçip 

väi tin d thi cOng dir an, xây dirng k hoach d& vâi ngun vn ODA chua bao 

quát duqc h& các hip djnh dâ k k&, chua tng hqp dy dii s dir an, chixa tInh 

toán can di hçp 1 giUa nhu cu vay và khà näng trã nçi, mt s dir an quc gia 

tr9ng dim (dr an xây dirng mt s doan dung b cao tc trên tuyn Bàc — Nam 

phIa Dông, Càng hang không quc th Long Thành) trin khai chm, mt sé dir an 

phái diu chinh thng mirc du ttr qua 1&n, mt s dir an chat luçvng chua báo dam, 

co ch thu hñt du tu PPP chua dng b, chua rO rang, tT 1 giái ngân trong näm 

2016, 2017 th.p, dc bit là ngun trái phiu ChInh phü dat  t) 1 giài ngân rt thp 

(dat 47,3% 11am 2016 và 41,2% näm 2017) ânh hu&ng dn hiu qua du tu cOng. 

2.3. J4 dan/i gid gifra kj 1hc hin Ng/ij quylt sE 100/2015/QHJ3 phê 
duyçt c/iü fruvhg thu (ii' các c/urong trinh myc lieu quc gia giai doin 2016— 2020 

Qua 3 nàm thrc hin, Quc hi dánh giá các m1ic tiêu, nhim v, giái pháp 

duçc quy djnh trong Nghj quy& s 100/2015/QH13 dâ du?c  ChInh phü cüng các 

b, ngành, dja phucmg khn truong, nghiêm tüc trin khai, dat  ducic nhthig kt qua 

tIch cuc di vOl cá 2 chuong tninh: Chuong trinh m11c tiêu quôc gia Xây dmg nông 

thOn mOi và Chucrng trInh mic tiêu quc gia Giãm nghèo bn vUng; kh&ng djnh 

tInh dung dn cüa the chuong trInh mvc  tiêu quc gia trong vic cài thin di song 

vt cht, tinh thn cüa ngithi nghèo, gop phn thu hçp khoâng cách chênh 1ch mirc 

sng gifla nông thôn và thành thj, gifla các nhóm dan cu. 

Ben canh  nhUng kt qua dat  duc vn cOn mt s han  ch: vic ban hành 

van bàn huOng dn các b, ngành, dja phuong thirc hin qua cMm,  dn dn tInh 
trng thiu co sO pháp 1 và can c1r d tnin khai thrc hin, vic tIch hçip, 1ng ghép 

cac chuong trInh cOn han  ch. Vic giao vn cOn châm, v.n cOn tInh trng dan trâi, 

nq d9ng, mOi truOng 0 nhiu vüng nông thôn cOn bj ânh huOng nghiêm trçng, 
nhiu dja phucing cOn nç tiêu chI nOng thOn mOi. Mt so dja phucing khOng dü khà 
näng can dôi von d& 1mg d thirc hin các chInh sách giàm nghèo, t' 1 h tal 
nghèo phát sinh cOn cao (22,98% tng s h thoát nghèo). 
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2.4. V ctánh giá 3 nàm thcc hin chIn/i sdch ho trtphát triên kin/i tê — xã 

h3i yang dan t3c thiu si và min nái 2016 — 2018 

Quc hi cho rang, Chinh phü, Thu tithng ChInh phü, các b, ngành và mt 

s dja phixang cia có nhiu n hrc trong vic xay dmg, ban hành và t chirc thirc 

hin chInh sách h trçi phát triên kinh tê — xa hi dôi vói vüng dan tc thiêu so, 

min nüi dan tôc thiu s, min niui. Hiên nay, h tMng chInh sách ngày càng dông 

b, toân din, bao phU h.0 h& các linh virc cüa d?ii séng kinh t - xã hi. Ngun 

lirc ctu tu phát trin vüng dan tc thiu s, min nüi ngày càng tang và cia dt ducc 

k& qua quan trong. Thrc hin quy djnh cüa Hin pháp 2013 "Quôc hi quyêt dnh 

chInh sách dan tôc", th&i gian tâi, Quc hi ban hânh Nghj quy& ye chInh sách 

dan tôc mang tInh tng the, toàn din, lâu dài d phát trin kinh th - xã hi vüng 

dan tc thiu s, min nüi, theo do tIch hqp các ni dung chInh sách, thu gon mt 

du méi quãn 1, quy djnh v ca ch& ngun 1irc bâo dam thirc hin chInh sách. 

Sau khi xem xét, Quc hi dã biu quyé't thông qua 4 nghj quyê't: 

- Nghj quy& v k hoach  phát trin kinh t — xã hi näm 2019 

- Nghj quyêt v dir toán ngân sách nhà nuc nàm 2019 

- Nghj quyêt ye phân b ngân sách trung iiong näm 2019 

- Nghi. quyêt v diu chinh k hoach du tr cong trung h?n  giai don 2016-2020 

3. Xem xét, thông qua các dir an Jut, nghj quyêt 

Tai k)'t h9p nay, trên c s0 thão 1un, xem xét, Quc hOi cia thông qua 9 1uit 

(gm: Luçt Chán nuôi; Lut Trng trQt; Lugt Báo v hi mgt nhà nzthc, Lut Cánh 

sat bié'n Vit Nam; Lut COng an nhán dan (tha dd,); Luát Dác xá (tha di), Luçt 

PhOng, chO'ng tham nhüng (tha &z2, Luçt tha ddi, hO' sung mç5t s diu cüa Lut 

Giáo duc dai hoc, Luqt tha thi, b sung m5t s diu cia 37 lu(2t có lien quan dê'n 

quy hogch), 01 nghj quylt (Nghj quyê't phê chudn Hip dinh Di tác Toàn din và 

Tiln b5 xuyên Thai Blnh Duvng (CPTPP) citng các van kin lien quan) và cho kién 

v 6 dy' an luçIt khác ('gm: Lut Phông, chO'ng tác hai cüa rwou, bia; Lut Kiên 

tru'c; Luát Giáo duc ('tha d&), Luát Quán lj thuê' (tha ddi); Lut Thi hành an hInh si 

(tha dáz); Luát tha ddi, bd sung môt sO' diu cüa Luát Du tu' cong (tha dO). 

Các dir an 1ut, nghj quyêt trInh Quc hOi  tui kS'  h9p nhm tip tiic th chê 

boa chü truo'ng, dung 1i cüa Dâng và Wn pháp nàm 2013, tao sr dông b và 

gop ph.n hoàn thin h thng pháp 1ut v phát trin kinh t, quyn con ngui, 

quyn cong dan, chInh sách giáo diic, nâng cao hiu 1irc, hiu qua Cong tác quãn 15' 
nhà nuâc, phOng, chng tham nhüng, bão dam quc phOng, an ninh, dáp rng yêu 
cu phát trin kinh t — xã hi yà hi nhp quc t... 
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Riêng v quy dinh "th l tài san, thu nhap  tang them giái trInh khong hcxp lj 

ye' nguó'n gc" trong Luçt Phông, chng tham nhung, do day là vn d mdi, con 

nhiu kin khác nhau, chua thing nht nên Quc hi dä quyt djnh không bô 

sung nôi dung nay vào trong dir an Lutt ma thrc hin theo quy djrth hin hành Va 

tang ciimg han nia các bin pháp bão dam thrc hin. 

Tai kS' h9p nay, Quc hi dã xem xét, thông qua Nghj quyê't phê chuá'n Hip 

dnh Ddi tác Toàn diçn và Tiê'n b3 xuyen Thai BInh Du'cing (CPTPP) cI?ng các van 

kin lien quan. Vic phê chun CPTPP có nghTa quan tr9ng, không chi nhrn 

hoàn tt quy trInh pháp l d bâo dam Hip djnh sm có hiu lirc, ma cOn the hin 

quy& tam chmnh trj cüa Dáng. Nha nthc ta trong vic chi:i dng hi nhp sâu rng 

vào khu vi1c và th giói, khng djnh vj th và trách nhim cüa Vit Nam di vói 

cong dng quc t. 

Quc hi dã quyt djnh dua dr an Lut Hành chInh cong ra khOi Chuang 

trinh xây drng 1u.t, pháp lnh 2019 và drng vic xây dirng dir an Lu.t nay. Dôi 

vi du an Ludt Giáo duc ('tha dz) là du an Luât vi nhiu vn d dugc du lun xä 

hi dc bit quan tam, duac Quc hôi xem xét, thông qua theo trInh tir 03 kS'  hçp. 

Quc hi giao ChInh phü th ch(rc Iy kin rng rai nhân dan v dir an Lu.t, tng 

hçrp kin nhân dan trInh 'Uy ban Thurng vii Quc hti tai  phiên h9p tháng 

01/2019, 1am can cl.'r sra di các quy djnh cüa Luat bão dam hgp 1, có tInh khã thi 

cao trInh Qu& hOi  thông qua tai  k' h9p thu 7 (tháng 5/20 19). 

Quc hi cüng tan thành th&i gian thrc hin thI dim c.p thj thirc cho ngi.thi 

nixâc ngoài nh.p cành Vit Nam theo Nghj quy& s6 3 0/20 16/QH14 trong thi gian 

2 11am k tir ngày 01/02/2019. Theo do, giao ChInh phü chi dao  lam t& cong tác 

tuyên truyn và nghiên cru, rà soát Danh mic các nuc dugc áp diing, các cCra 

khu dixcic nhp cành bang thj thirc din tü d bào dam chat chë, hcTp l; dng thi, 

kh.n truang tng kt, dánh giá vic thi hành Lust Nhp cánh, xut cãnh, qua cânh 

và cu trO cüa ngu&i nuóc ngoài nh.p cánh Vit Nam d báo cáo, trInh Quc hi 

xem xét, sira di, b sung Luat  nay. 

Quc hi dä giao Uy ban Thithng vii Quc hi, ChIrth phü, các ngành, các 

cci quan lien quan xay dirng k hoch, khn tn.rang th chuc trin khai thrc hin cac 

luat, nghj quyt vña duçc Quc hi thông qua, sOm ban hành van bàn quy djnh chi 

ti& thi hành 1u.t, dy mnh cong tác tuyên tmyn, ph bin pháp luat, gop phn 
dua lut sam di vào cuc s6ng. Các cci quan cüa Qu6c hi thu&ng xuyên giám sat 

vic thi hành 1u.t; dng thOi cO k hoch phi hçrp ch.t ch viii các cci quan cüa 

ChInh phü và các ca quan httu quan tip tic nghiên cim, chinh 1 hoàn thin các dr 
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an luât dã dixgc Quc hôi cho kin, báo dam cht hiçmg trInh Quc hi thông qua 

tai ki h9p sau. 

4. Chat vn và trã Ru cht vn 

Quc hôi dä xem xét cáo báo cáo và tin hành chit vn Va trá Rui ch.t van ye 

vic thirc hin các nghj quyt cüa Quc hi v giám sat chuyên d và cht vn tr 

du nhim k3' dn h& kr  h9p thir 4. Ni dung ch.t vn có phm vi rng, nhiu cht 

vn cita di biu lien quan dn cong tác Iãnh do, chi do, diu hành h.0 ht cáo 

linh vrc cüa cã khi hành pháp và tu pháp. Tng cong Co 135 dti biu dt câu hôi 

ch.t vn và 82 hrçit dai  biu tranh 1un. Các thành viên ChInh phü, trong do 02 Phó 

Thu tuâng ChInh phü, 19 Bô tnthng, Chánh an TOa an nhân dan ti cao, Vin 

trithng Vin Kim sat nhân dan t& cao, Tng Kim toán Nhà nuOc dã trrc tip trã 

Rui cht vn các vn d thuc trách nhim quãn 1, diu hành. Cui phiên chat vn, 

Thu ttthng ChInh phü dä phát biu lam rö mt sé, ni dung thuc trách nhim cüa 

ChInh phü và trã Ru mt s cht vn cüa di biu. 

Cáo dai  biêu Quc hi dâ th hin tinh thAn trách nhim cao, nghiên ciru k 

cáo báo cáo, dt câu hôi ngn g9n, rô rang, di thAng vào vAn d. Cáo thành viên 

ChInh phü, Trtx&ng ngành co ban âã trá Ryi rO, thAng thAn v kt qua dt ducuc, hn 

ch, yu kern, chi rO nguyen nbân, than  trách nhim và d ra cáo giâi pháp ciith d 

khAc phiic. 

Quc hOi  ghi  nhan  nh&ng n 1rc, trách nhim cüa ChInh phü, cáo b, ngành 

trong cong tao chi dao,  diu hành và trách nhim cña cáo vj di biu Quc hi 

trong vic giám sat, theo dOi vic thirc hin cáo yêu cAu cüa Quc hi. Dng thOi, 

d nghj cáo thánh viên Chinh phU, Tru&ng ngành nghiên ciru tip thu dAy du, 

nghiêm tüc kin cüa di biu Quc hOi,  kin cüa c1r tn và nhân dan gài dn cáo 

k' h9p, thrc hin cáo giái pháp có hiu qua, dAy nhanh tin d thirc hin và khAc phiic 

nhrng tn tai,  hin ch trong trng linh vrc d báo cáo Qu& hi t.i cáo k hpp sau. 

5. Lay phiêu tin nhim 

Qu& hOi  dã hoàn thành vic lAy phiu tin nhim di vâi 48 ngii?i giü chirc 

vi do Quc hi bAu hoc phê chuAn. Vic lAy phiu tin nhim dâ drçic trin khai 
mt cách than tryng, nghiêm tuc, theo dung ni dung, quy trInh, thu tic caa Nghj 

quy& s 85/2014/QH13. Day là kt qua cUa mt qua trinh chuAn bj chu dáo và 

trách nhim; xác djnh trách nhim cüa co quan, to chüc, cá nhân tham gia vào qua 

trInh lAy phiu tin nhim. Vâi thirc trách nhim cao, cáo di biu Quc hi dã 

dành thôi gian nghiên cüu, närn bAt thông tin, thão luan, dánh giá mOt  each cong 

tam, khách quan muc d tin nhim cüa cáo vj dugc Quc hOi  lAy phiu tin nhim. 

K& qua lAy phiu tin nhim dã phán ánh tuong dé,i khách quan qua trInh thirc hin 
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nhim vi cüa nhng ngu?ii dugc 1y phiu tin nhim. Day là co st dê nguôi ducyc 

lay phiu tin nhiêm tip tuc phát huy k& qua dt duçvc, nghiêm tüc rut kinh 
nghim, khc phiic han  ch, hoàn thành t& nhim v1i duçic Dàng, Nhà nuc và 

Nhân dan giao phó. 

6. Xem xét, quyt djnh các vn d khác 

- Quc hi dä dành thi gian xem xét các báo cáo v cong tác cüa Chánh an 

Tôa an nhân dan ti cao, Viên tri1rng Vin kim sat nhân dan thi cao; các báo cáo 

cüa ChInh phü v cong tác phông, ching ti pham và vi pham pháp lu.t, cong tác 

thi hành an, cong tác phOng, chng tham nhflng; báo cáo v cong tác giài quyêt 

khiu nai,  t cáo 11am 2018; k& qua giám sat vic giài quy& kin nghj cüa cü tn 

gri dn kt hçp thr 5, Quc hi kh&a XIV và mt s báo cáo khác cüa các cci quan, 

t chirc httu quan (Báo cáo cia ChInh phi ye' kIt qua 2 nám (2017 — 2018) thy'c 

hiçn Nghj quyé't sd 76/2014/QHJ3 v ä'á'y mçinh thirc hiçn myc tiêu giám nghèo ben 

vtmg dê'n nám 2020, Báo cáo cüa ChInh phi v thtc hin myc tiêu bInh dcng giâi; 

Báo cáo v báo hiê'm y té). Quc hôi yêu cu ChInh phü, các cci quail, to chüc hüu 

quan nghiên cihi, tip thu d.y dü kin cüa cac vj dai  biu Quôc hi, kiên cüa c1r 

tn và nhân dan gui dn các kS'  hop; trin khai dng b các giái pháp d nâng cao 

hiu qua các linh vrc cong tác trong thai gian tâi. 

- Quc hi dã thông qua Nghj quyt k' h9p thu 6, Quc hi khóa XIV, trong 

do dã dánh giá tng quan v kt qua kS'  hçp và quy& djnh mt sé vn d: diu 

chinh Chucmg trInh xay drng 1ut, pháp lnh näm 2019; kéo dài thai gian thirc 

hin thI dim cp thj thirc din tu cho nguôi nurc ngoài nhp cành Vit Nam theo 

Nghj quyt s 30/201 6/QH 14 trong th?i gian hai näm k tü ngày 01/2/2019; giao 

ChInh phü trin khai xây dmg chin li.rgc sr diing d.t quéc gia dn nàm 2045; tiêp 

tic hoàn thin h thng pháp luât và co ch, chInh sách d trin khai thirc hin 

Nghj quy& s 36—NQ/TW v chin luçic phát trin ben vthig kinh tê biên dn näm 

2030, t.m nhIn den näm 2045... 

C. DJNH H!XNG TUYEN TRUYEN 

1. Khng djnh kr h9p thu 6 Quc hi khóa XIV din ra vói khOng khi lam 

vic sOi ni, dan chü, trách nhim, tip tc có nhiu dM mOi nhm nâng cao cht 
hrqng hoat  dQng cüa Quc hi, thu hut sir quan tam theo dOi cüa nhân dan và Cu tn 

Ca nuóc. Kt qua k' hp dâ tao nim tin v six doàn k&, nht trI d ph.n dâu hoàn 
thành các nhim vi1 cUa nhtng näm tip theo và cã thim k3't 2016-2020. 

2. Tuyên truyn ni dung 09 lut, 01 Nghj quy& ducc Quc hi thông qua. 
Dc bit là nh1rng ni dung duçic dix 1u.n xã hi dc bit quan tam, nhu: ni dung 
Luât PhOng, chng tham nhQng, nôi dung, nghia cua vic phê chun Hip djnh 
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Di tác Toàn din và Tin b xuyên Thai BInh Duccng (CPTPP), nhthig diem mâi 

cüa Luât Giáo duc (sira di)... 

3. Tuyên truyn nhüng k& qua kt qua tIch circ trong th?c hin K hoich 

phát trin kinh t - xã hi, ngân sách Nlhà nuic näm 2018 và giai dotn 3 näm 2016 

- 2018, kh.ng djnh mc dñ phãi di mt vi nhiu khó khàn, thách thác, nhimg 

kinh t - xã hi näm 2018 và giai doan 3 nàm 2016 -2018 vn phát trin khá toàn 

din, vic cci cu lai  nn kinh t gn vâi di môi mô hInh tang tru&ng dã dt duçc 

nhüng kt qua tIch cçrc, các chi tiêu co bàn du dat  và vuç1t miic tiêu, tin d d ra, 

GDP tang trl1ng cao dn qua tmg näm, an sinh xã hi và d?yi sng nhân dan trng 

brnc dixçc nâng len, quc phông an ninh dugc giU vung, hoat dng tu pháp, cong 

tác xây dirng chInh quyn có nhiu di mdi, vj th cüa nuâc ta trong khu virc và 

trén th giói không ngmg ducic nâng cao. 

4. Tuyên truyên các nhim vii phát trin kinh t - xa hi näm 2019 gn vth 

tuyên truyn các ngh quy& cüa Hi nghj Trung ucmg 7, 8 (khóa XII), nhn manh 

miic tiêu tng quát cüa näm 2019 là tip tic n djnh kinh t vi mô, kim soát lam 

phát, nâng cao näng su.t, chit luqng, hiu qua, tInh tix chü và src canh  tranh cüa n&n 

kinh t. Tuyên truyn, lam rô 12 chi tiêu và 10 nhim v11, giãi pháp v phát trin 

kinh t - xâ hi, ni dung 4 nghj quyt v kinh t - xã hOi,  ngân sách nhà nithc nàm 

2019 và du tu cong giai doan 2016 - 2020 dugc Quc hi d ra tai  kST h9p nay. 

5. Kh.ng djnh vic bu chic danh Chü tch nuóc tai kr hçp 6, Quc hi 

khóa XIV nay là hoàn toàn dan chü, nghiêm tüc, minh bach.  Vic Tng BI thu giü 

chüc Chü tjch nithc không phái là "kiêm" hay "nh.t th hóa" ma do diu kin 

khách quan, thrc tin dôi hOi, phü hqp vâi ljch sir truyn thng cüa dan tc và xu 

th chung cüa th?yi dai,  duçc can b, dàng viên, nhân dan và ban  be quc t üng h, 

dng tInh cap. Tr do, d.0 tranh, phán bác các 1un diu sai trái, xuyên tac,  quy 

chiip cüa càc th 1ixc thii djch nhm chéng pha Dáng và Nba niióc. 

6. CE vci toàn Dàng, toàn dan, toàn quân doàn kt, n liic phn du vuçit qua 

mi khó khän, thách thüc, hoàn thành thing lcii nhim vti phát trin kinh t - xã hi 

nàm 2018 và các näm cu& nhiêm k' 2016- 2020.) 

BAN TUYEN GIAO TRUNG IJO1G 


