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THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức 

 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 

           

 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23-5-2022, 

dự kiến bế mạc vào ngày 17-6-2022 tại Nhà Quốc hội.  

Đây là kỳ họp giữa năm với các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng 

luật; xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát các vấn đề quan 

trọng khác. Cụ thể như sau: 

I. Về công tác xây dựng pháp luật 

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự 

thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật, cụ thể: 

Các dự án luật và dự thảo nghị quyết sẽ xem xét thông qua gồm: 

1. Dự án Luật Cảnh sát cơ động; 

2. Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi);  

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

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

5. Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; 

6. Dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, 

hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; 

7. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; 

8. Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); 

9. Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, 

phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Các dự án luật sẽ xem xét cho ý kiến gồm: 

1. Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); 

2. Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); 
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3. Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); 

4. Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

5. Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến 

điện; 

6. Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

II. Về kinh tế - xã hội, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng 

của đất nước 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét một số báo cáo và quyết định những 

vấn đề quan trọng, cụ thể như sau: 

- Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu  

năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021. 

- Xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

- Xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô 

Hà Nội; Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công 

tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

- Xem xét , thông qua các  dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát 

và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. 

- Xem xét báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải 

pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường    

Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020 - 2021 và kế 

hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. 

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

kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 

XV.  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.  
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- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 

XV (trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 

ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). 

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có). 

III. Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, 

Quốc hội khóa XV 

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã 

tiến hành các hoạt động sau: 

1. Tiếp xúc cử tri 

 Để thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh, Đoàn 

ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và ban hành kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri tại 11 huyện, thị xã, 

thành phố. Sau đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, 

trả lời, đồng thời chuẩn bị cho việc tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp Quốc 

hội. 

Qua đây, Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo đến quý cử tri về việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các đợt tiếp xúc cử tri của Kỳ họp 

thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội hóa XV. Do tình hình dịch 

bệnh Covid 19 diễn biến bất thường, các đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh trước và sau các Kỳ họp, Quốc hội khóa XV chủ yếu tổ chức theo 

hình thức trực tuyến. Do đó, nội dung kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào 

các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, như 

chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về đầu ra cho nông sản; vấn đề 

bình ổn giá đối với cây nông nghiệp thế mạnh của Bình Phước (điều, cao su); 

về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất bị thu hồi; về tình trạng ô nhiễm 

môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ chính sách đối với 

người có công, người bị nhiễm chất độc hóa học điôxin, cán bộ hoạt động 

không chuyên trách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, chế độ 

phụ cấp đối với ngành y tế; tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm 

đối với người chưa thành niên, tội phạm chống người thi hành công vụ; về tình 

trạng tham nhũng, lãng phí, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, phức tạp. 

 Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chuyển đến 
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Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, Ủy ban nhân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, xử lý và trả lời trực tiếp bằng văn bản gửi đến 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với 13/15 ý kiến, kiến nghị do Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh chuyển đến, còn lại 02 ý kiến, kiến nghị đang được các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri cũng như Đoàn 

đại biểu Quốc hội trong thời gian tới. 

Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển đến Ban Dân nguyện của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 13 ý kiến, kiến nghị, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đã tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem 

xét giải quyết, đến nay đã có 13 kiến nghị đã được xem xét, trả lời.  

Hầu hết, các ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật, do đó chất lượng 

giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao, nhiều kiến nghị đã 

được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh 

Bình Phước nói riêng, được đông đảo cử tri trong tỉnh đồng tình ghi nhận, đã 

tăng thêm niềm tin của cử tri đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo 

được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật và 

hạn chế phát sinh những vụ, việc mới phức tạp, kiến nghị đông người, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự án luật  

Để chuẩn bị cho việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự 

án luật trình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển 

khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ngành liên quan và các chuyên gia. 

Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia xây dựng luật gửi Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu, đồng thời, đây là nguồn thông tin làm 

cơ sở cho các vị ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên họp tổ và 

tại nghị trường.  

3. Nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và những kiến nghị với 

Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương  

Để chuẩn bị cho việc thảo luận về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan 

trọng khác tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 03 đợt giám sát 

chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham dự các phiên 

họp thường kỳ của UBND tỉnh để nắm tình hình; ban hành Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh và các 
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ngành chức năng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý 

ngành và những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung 

ương. 

Bên cạnh các hoạt động trên, các vị ĐBQH tỉnh đã tham gia các Hội nghị 

và các phiên họp thẩm tra các dự án luật thông qua và các dự án luật cho ý kiến 

tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức mà 

mình tham gia làm thành viên, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn 

bị cho việc tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV.  

Trên đây là dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tiến hành Kỳ họp 

thứ 3, Quốc hội khóa XV và công tác chuẩn bị kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Bình Phước thông báo đến cử tri trong tỉnh. 

                                  ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

  

 


