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THƢỜNG VỤ QUỐC HỘI 

(Thời gian thống kê từ: năm 2002 đến tháng 6/2017) 

 

STT Tên gọi 

Năm 2002 

Bộ luật, Luật 

1 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

2 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân  

3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động 

4 Luật ngân sách nhà nước 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự 

2 Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự 

3 Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, 

liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người 

có công giúp đỡ cách mạng 

4 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân  

5 Pháp lệnh Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân  

6 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

7 Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế 

8 Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 

9 Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

10 Pháp lệnh Giá 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 56/2002/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân 

dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 

2 Nghị quyết số 02/2002/QH11 của Quốc hội quy định danh sách các Bộ và cơ quan 

ngang Bộ của Chính phủ 

3 Nghị quyết số 03/2002/QH11 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên 

khác của Chính phủ. 

4 Nghị quyết số 04/2002/QH11 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về 

danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và an ninh. 
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5 Nghị quyết số 06/2002/QH11 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XI. 

6 Nghị quyết số 13/2002/QH11 của Quốc hội về phương án xây dựng công trình thủy 

điện Sơn La 

7 Nghị quyết số 07/2002/NQ-QH11 của Quốc hội ban hành nội quy kỳ họp Quốc Hội 

Năm 2003 

Bộ luật, Luật 

1 Luật Kế toán 

2 Luật Thống kê 

3 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội 

4 Luật biên giới quốc gia 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 

6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  

7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 

9 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  

10 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

11 Luật đất đai 

12 Luật doanh nghiệp nhà nước 

13 Luật thi đua, khen thưởng 

14 Luật xây dựng 

15 Luật thủy sản 

16 Luật hợp tác xã 

17 Bộ luật tố tụng hình sự  

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm 

2 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh cán bộ, công chức 

3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 

4 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân  

5 Pháp lệnh trọng tài thương mại 

6 Pháp lệnh động viên công nghiệp 

7 Pháp lệnh dân số 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 15/2003/QH11 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 

nghiệp 

2 Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm chủ trương tổ 

chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở Thành 

phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương 
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3 Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong 

quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ 

nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 

4 Nghị quyết 19/2003/QH11 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2004 

5 Nghị quyết số 20/2003/QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2004 

6 Nghị quyết số 21/2003/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2004 

7 Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành 

chính một số tỉnh 

8 Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự 

Năm 2004 

Bộ luật, Luật 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 

2 Luật phá sản 

3 Luật thanh tra 

4 Luật giao thông đường thủy nội địa 

5 Bộ luật tố tụng dân sự  

6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 

8 Luật cạnh tranh 

9 Luật điện lực 

10 Luật bảo vệ và phát triển rừng 

11 Luật xuất bản 

12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

13 Luật an ninh quốc gia 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh Giám định tư pháp 

2 Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

3 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 

4 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

5 Pháp lệnh Dự trữ quốc gia 

6 Pháp lệnh Thú y 

7 Pháp lệnh Dân quân tự vệ 

8 Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

9 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 

10 Pháp lệnh giống cây trồng 
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11 Pháp lệnh giống vật nuôi 

12 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 27/2004/QH11 của Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội 

2 Nghị quyết số 28/2004/QH11 của Quốc hội về việc phê chuẩn “Hiệp định giữa nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân 

định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ” 

3 Nghị quyết số 26/2004/QH11 của Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

4 Nghị quyết số 29/2004/QH11 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước 

5 Nghị quyết số 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước 

6 Nghị quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 

7 Nghị quyết số 41/2004/QH11 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2005 

8 Nghị quyết 36/2004/QH11 của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng 

vốn nhà nước 

9 Nghị quyết 35/2004/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2005 

10 Nghị quyết 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáo dục 

11 Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí 

Minh 

12 Nghị quyết 40/2004/QH11 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc 

hội năm 2005 

Năm 2005 

Bộ luật, Luật 

1 Bộ luật dân sự 

2 Luật thương mại 

3 Bộ luật hàng hải Việt Nam 

4 Luật dược 

5 Luật đường sắt 

6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 

7 Luật quốc phòng 

8 Luật kiểm toán nhà nước 

9 Luật giáo dục 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự 

11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan 

12 Luật du lịch 
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13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản 

15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

16 Luật phòng, chống tham nhũng 

17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 

18 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

19 Luật doanh nghiệp 

20 Luật đầu tư 

21 Luật đấu thầu 

22 Luật sở hữu trí tuệ 

23 Luật nhà ở 

24 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia 

tăng 

25 Luật bảo vệ môi trường 

26 Luật thanh niên 

27 Luật các công cụ chuyển nhượng 

28 Luật giao dịch điện tử 

29 Luật công an nhân dân 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh cảnh vệ 

2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

3 Pháp lệnh cựu chiến binh 

4 Pháp lệnh ngoại hối 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2006 

2 

Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 của về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

3 Nghị quyết số 49/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2006 

4 Nghị quyết số 50/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2006 

5 Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự 

6 Nghị quyết số 43/2005/QH11 của Quốc hội về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2005 

7 Nghị quyết số 42/2005/QH11 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2005 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-512005NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-nhiem-vu-nam-2006/65B043AE-111E-4A60-A6F3-ACF91A5A0EFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-552005NQQH11-cua-ve-ket-qua-giam-sat-viec-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-p/E3C2BCFF-A2E3-4CB2-B148-F4BCF9C7310D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-552005NQQH11-cua-ve-ket-qua-giam-sat-viec-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-p/E3C2BCFF-A2E3-4CB2-B148-F4BCF9C7310D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-552005NQQH11-cua-ve-ket-qua-giam-sat-viec-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-p/E3C2BCFF-A2E3-4CB2-B148-F4BCF9C7310D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-502005NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2006/AD0911AE-F45B-4C08-A6A3-60B15209159E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-502005NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2006/AD0911AE-F45B-4C08-A6A3-60B15209159E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-452005NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Bo-luat-Dan-su/FA697A7B-2E3C-43A0-A8E6-84F60131DCA6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bo-sung-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-t/B09F3828-0119-45FE-A19B-A832F43CEE04/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bo-sung-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-t/B09F3828-0119-45FE-A19B-A832F43CEE04/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bo-sung-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-t/B09F3828-0119-45FE-A19B-A832F43CEE04/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-Luat-Phap-lenh-nam-2005/E38D530A-A80E-45B8-B1B6-032435670368/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-Luat-Phap-lenh-nam-2005/E38D530A-A80E-45B8-B1B6-032435670368/default.aspx
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8 Nghị quyết số 44/2005/QH11 của Quốc hội về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà 

máy lọc dầu số 1 Dung Quất 

Năm 2006 

Luật 

1 Luật điện ảnh 

2 Luật bảo hiểm xã hội 

3 Luật kinh doanh bất động sản 

4 

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) 

5 Luật luật sư 

6 Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) 

7 Luật công nghệ thông tin 

8 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

9 Luật trợ giúp pháp lý 

10 Luật chứng khoán 

11 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

12 Luật bình đẳng giới 

13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động 

14 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 

15 Luật chuyển giao công nghệ 

16 Luật đê điều 

17 Luật dạy nghề 

18 Luật cư trú 

19 Luật công chứng 

20 Luật thể dục, thể thao 

21 Luật quản lý thuế 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành 

chính 

2 Pháp lệnh sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 

1 
Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2006 - 2010 

2 
Nghị quyết số 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 

- 2010 của cả nước 

3 
Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc 

gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 

4 Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Luật luật sư 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-442005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tap-trung-chi-dao-xay-dung-Nha-may-loc-dau-so-1-Dung-Quat/6FC976C5-8319-4F0D-806C-A61149821CFF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-442005QH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tap-trung-chi-dao-xay-dung-Nha-may-loc-dau-so-1-Dung-Quat/6FC976C5-8319-4F0D-806C-A61149821CFF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-562006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2006-2010/8FBDB221-FA52-4938-944F-D98381F6A83C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-562006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2006-2010/8FBDB221-FA52-4938-944F-D98381F6A83C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-ve-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-2006-2010-cua-ca-nuoc/21FA8618-1768-4C77-A540-2702C9B92312/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-ve-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-2006-2010-cua-ca-nuoc/21FA8618-1768-4C77-A540-2702C9B92312/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-662006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-du-an-cong-trinh-quan-trong-quoc-gia-trinh-Quoc-hoi-quyet-di/DE730773-D0BC-48EC-AF44-012615578B1F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-662006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-du-an-cong-trinh-quan-trong-quoc-gia-trinh-Quoc-hoi-quyet-di/DE730773-D0BC-48EC-AF44-012615578B1F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-652006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Luat-su/C71A1718-5200-42FE-931F-8D6F196E3F37/default.aspx
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5 
Nghị quyết số 72/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2007 

6 

Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư gia 

nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

7 
Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ 

của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010 

8 
Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2007 

9 
Nghị quyết số 75/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2007 

Năm 2007 

Luật 

1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động  

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng,chống tham nhũng 

3 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 

4 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

5 Luật thuế thu nhập cá nhân 

6 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

7 Luật hóa chất 

8 Luật đặc xá 

9 Luật tương trợ tư pháp 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

2 Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

3 Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 

4 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

5 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng 

6 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 01/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII  

2 Nghị quyết số 04/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2007 

3 Nghị quyết số 03/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch 

nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-722006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2007/013718CE-A5DD-4CF9-B76B-081D63B2E5E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-722006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2007/013718CE-A5DD-4CF9-B76B-081D63B2E5E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-712006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Nghi-dinh-thu-gia-nhap-Hiep-dinh-thanh-lap-To/3DEFEB2B-D5CC-41E3-9B04-7EAAC1AB917C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-712006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Nghi-dinh-thu-gia-nhap-Hiep-dinh-thanh-lap-To/3DEFEB2B-D5CC-41E3-9B04-7EAAC1AB917C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-712006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Nghi-dinh-thu-gia-nhap-Hiep-dinh-thanh-lap-To/3DEFEB2B-D5CC-41E3-9B04-7EAAC1AB917C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-732006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chi-tieu-nhiem-vu-cua-du-an-trong-moi-5-trie/FD522A1D-742D-4DA2-BE48-0D0B690CFAB3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-732006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chi-tieu-nhiem-vu-cua-du-an-trong-moi-5-trie/FD522A1D-742D-4DA2-BE48-0D0B690CFAB3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-742006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2007/C6139845-12EB-4211-B701-CCF9C84DA150/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-742006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2007/C6139845-12EB-4211-B701-CCF9C84DA150/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-752006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2007/C5103BFE-4842-4281-92B2-CE117554776C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-752006NQQH11-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2007/C5103BFE-4842-4281-92B2-CE117554776C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-012007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-co-cau-to-chuc-cua-Chinh-phu-va-so-Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-n/4E6C3C1B-43D8-4FE6-AA61-7186EAD3E947/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-012007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-co-cau-to-chuc-cua-Chinh-phu-va-so-Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-n/4E6C3C1B-43D8-4FE6-AA61-7186EAD3E947/default.aspx
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4 Nghị quyết số 02/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ 

tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các 

thành viên khác của Chính phủ 

5 Nghị quyết số 08/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2008 

6 Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2008  

7 Nghị quyết số 09/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2008 

8 Nghị quyết số 10/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2008 

9 Nghị quyết số 11/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008 

Năm 2008 

Luật 

1 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí 

3 Luật hoạt động chữ thập đỏ 

4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản 

5 Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) 

6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) 

7 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy 

9 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) 

10 Luật năng lượng nguyên tử 

11 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi) 

12 Luật đa dạng sinh học 

13 Luật công nghệ cao 

14 Luật cán bộ, công chức 

15 Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) 

16 Luật quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) 

17 Luật bảo hiểm y tế 

18 Luật thi hành án dân sự 

19 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 

2 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 

3 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-022007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nh/CA206566-CB62-4E49-A2EB-F6F2683D3BF6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-022007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nh/CA206566-CB62-4E49-A2EB-F6F2683D3BF6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-022007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nh/CA206566-CB62-4E49-A2EB-F6F2683D3BF6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-092007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2008/435AF02B-DB29-4771-9A07-2C40C86673F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-092007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2008/435AF02B-DB29-4771-9A07-2C40C86673F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-102007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2008/7002F01A-3DB7-40AF-B5E4-84C20DE58288/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-102007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2008/7002F01A-3DB7-40AF-B5E4-84C20DE58288/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-112007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-cua-Quoc-hoi-nhiem-ky-k/B5E166A7-FE7F-4D22-B888-EFA5CE0B54F0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-112007NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-cua-Quoc-hoi-nhiem-ky-k/B5E166A7-FE7F-4D22-B888-EFA5CE0B54F0/default.aspx


9 

4 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 

5 Pháp lệnh công an xã 

6 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên 

7 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 12/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2008  

2 Nghị quyết số 13/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2006  

3 Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính 

thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan  

4 Nghị quyết số 14/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính 

giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai  

5 Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, 

pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân  

6 Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị 

quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản 

lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành  

7 Nghị quyết số 20/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 

2008 trong tình hình mới  

8 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam  

9 Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2009  

10 Nghị quyết số 21/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2009  

11 Nghị quyết số 22/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2009  

12 Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự  

13 Nghị quyết số 29/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 

tư, Quốc hội khoá XII  

14 Nghị quyết số 28/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2009  

15 Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm 

kỳ XII (2007 - 2011)  

16 Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức 

Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường  

17 
Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 

2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-122008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-200/967EF2C4-B87C-4100-B8A2-D9C9B8FDA223/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-122008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-200/967EF2C4-B87C-4100-B8A2-D9C9B8FDA223/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2006/2C93DA8A-D24A-4355-A3F0-34AC72BB5D3B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2006/2C93DA8A-D24A-4355-A3F0-34AC72BB5D3B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-152008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-/8CC74216-64D3-4F47-9D8E-4335B2E2EA12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-152008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-/8CC74216-64D3-4F47-9D8E-4335B2E2EA12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh/BD9160A7-AA10-4B4E-A04E-EED6EC6431A3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh/BD9160A7-AA10-4B4E-A04E-EED6EC6431A3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-182008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-day-manh-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-xa-hoi-hoa-de-nan/7AB06A15-BD9D-4044-84D0-3137238E0803/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-182008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-day-manh-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-xa-hoi-hoa-de-nan/7AB06A15-BD9D-4044-84D0-3137238E0803/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-giai-quyet-van-de-sau-khi-Nghi-quyet-so-162003QH11-ngay/1594EC41-A8A3-4BA4-87D2-F31C39519C46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-giai-quyet-van-de-sau-khi-Nghi-quyet-so-162003QH11-ngay/1594EC41-A8A3-4BA4-87D2-F31C39519C46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-giai-quyet-van-de-sau-khi-Nghi-quyet-so-162003QH11-ngay/1594EC41-A8A3-4BA4-87D2-F31C39519C46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-giai-quyet-van-de-sau-khi-Nghi-quyet-so-162003QH11-ngay/1594EC41-A8A3-4BA4-87D2-F31C39519C46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-mot-so-van-de-kinh-texa-hoi-nam-2008-trong-tinh-hinh-moi/102C6015-AABD-4025-8596-C393A6BFC86C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-mot-so-van-de-kinh-texa-hoi-nam-2008-trong-tinh-hinh-moi/102C6015-AABD-4025-8596-C393A6BFC86C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-192008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-diem-cho-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-mua-va-so-huu-n/03DC928C-6424-4831-A700-DF4EF6D00474/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-192008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-diem-cho-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-mua-va-so-huu-n/03DC928C-6424-4831-A700-DF4EF6D00474/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-232008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-texa-hoi-nam-2009/CC33A1A0-EFA4-4D74-9691-603CB74D8CE7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-232008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-texa-hoi-nam-2009/CC33A1A0-EFA4-4D74-9691-603CB74D8CE7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-212008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2009/4FAD8E73-9959-4C9F-BC8E-E67EE36B9F48/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-212008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2009/4FAD8E73-9959-4C9F-BC8E-E67EE36B9F48/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2009/6382828B-1DB0-4BB6-B0F0-9475AC9E587C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2009/6382828B-1DB0-4BB6-B0F0-9475AC9E587C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-242008QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Thi-hanh-an-dan-su/4ECCC914-1BD3-455F-9FD1-B699DC309D7D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-292008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-tu-Quoc-hoi-khoa-XII/4CCD07E5-695D-48C9-8FCB-FFE2827F0398/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-292008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-tu-Quoc-hoi-khoa-XII/4CCD07E5-695D-48C9-8FCB-FFE2827F0398/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2009/EBDF47F0-F16A-4B88-99CF-32077799D040/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2009/EBDF47F0-F16A-4B88-99CF-32077799D040/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-272008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2009-va-bo-sung-Chu/07E61BC7-52AA-4AA1-8D35-7F312CD703F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-272008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2009-va-bo-sung-Chu/07E61BC7-52AA-4AA1-8D35-7F312CD703F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-272008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2009-va-bo-sung-Chu/07E61BC7-52AA-4AA1-8D35-7F312CD703F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-262008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-thuc-hien-thi-diem-khong-to-chuc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-qua/A11CB760-9BDC-43CB-B5FB-AD3B04DC4337/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-262008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-thuc-hien-thi-diem-khong-to-chuc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-qua/A11CB760-9BDC-43CB-B5FB-AD3B04DC4337/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-252008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-keo-dai-nhiem-ky-hoat-dong-2004-2009-cua-Hoi-dong-nhan-/3958FD25-10A3-4885-B57A-80EEBA841059/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-252008NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-keo-dai-nhiem-ky-hoat-dong-2004-2009-cua-Hoi-dong-nhan-/3958FD25-10A3-4885-B57A-80EEBA841059/default.aspx
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Năm 2009 

Luật 

1 Luật lý lịch tư pháp 

2 Luật quản lý nợ công 

3 Luật quy hoạch đô thị 

4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 

6 Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

7 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai 

8 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 

11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 

12 Luật người cao tuổi 

13 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

14 Luật viễn thông 

15 Luật tần số vô tuyến điện 

16 Luật dân quân tự vệ 

17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 

18 Luật thuế tài nguyên 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 

2 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án 

Nghị quyết 

1 
Nghị quyết số 30/2009/QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2007  

2 

Nghị quyết số 31/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm 

kỳ khóa XII (2007-2011)  

3 

Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, 

một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ 

năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân  

4 
Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một 

số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015  

5 
Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về 

quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  

6 
Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật hình sự  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-302009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-Ngan-sach-nha-nuoc-nam-2007/E66E716D-234D-48FD-97FA-FFB51CE5C482/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-302009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-Ngan-sach-nha-nuoc-nam-2007/E66E716D-234D-48FD-97FA-FFB51CE5C482/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-312009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2010-va-bo-sung-Chu/AD4A0023-B7AE-4813-BF29-A96195E34FB0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-312009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2010-va-bo-sung-Chu/AD4A0023-B7AE-4813-BF29-A96195E34FB0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-312009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2010-va-bo-sung-Chu/AD4A0023-B7AE-4813-BF29-A96195E34FB0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-322009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-muc-tieu-tong-quat-mot-so-chi-tieu-kinh-te-N/5BC1721C-E8B7-483D-B3D0-5C918662EE4C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-322009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-muc-tieu-tong-quat-mot-so-chi-tieu-kinh-te-N/5BC1721C-E8B7-483D-B3D0-5C918662EE4C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-322009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-muc-tieu-tong-quat-mot-so-chi-tieu-kinh-te-N/5BC1721C-E8B7-483D-B3D0-5C918662EE4C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-352009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dinh-huong-doi-moi-mot-so-co-che-tai-chinh-trong-/4BD1C61A-C7A2-41E5-9F35-A54792EEFE3D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-352009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dinh-huong-doi-moi-mot-so-co-che-tai-chinh-trong-/4BD1C61A-C7A2-41E5-9F35-A54792EEFE3D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-342009NQQH12-cua-Quoc-hoi-day-manh-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-chat-luong-ve-sinh-an-/FA5F43DE-7265-4CCD-9D8B-954611B4B082/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-342009NQQH12-cua-Quoc-hoi-day-manh-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-chat-luong-ve-sinh-an-/FA5F43DE-7265-4CCD-9D8B-954611B4B082/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-332009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Bo-luat-H/1A642E12-214C-4BC1-8AFB-831B24B3B699/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-332009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Bo-luat-H/1A642E12-214C-4BC1-8AFB-831B24B3B699/default.aspx
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7 
Nghị quyết số 36/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2010  

8 Nghị quyết số 37/2009/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010  

9 
Nghị quyết số 39/2009/QH12 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2010  

10 Nghị quyết số 38/2009/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2010  

11 Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt 

nhân Ninh Thuận  

12 Nghị quyết số 40/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án thủy điện 

Lai Châu  

13 Nghị quyết số 43/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ 

họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII  

14 Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 

hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước  

Năm 2010 

Luật 

1 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) 

2 Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) 

3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

4 Luật bưu chính 

5 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

6 Luật người khuyết tật 

7 Luật nuôi con nuôi 

8 Luật thi hành án hình sự 

9 Luật trọng tài thương mại 

10 Luật an toàn thực phẩm 

11 Luật thanh tra (sửa đổi) 

12 Luật thuế bảo vệ môi trường 

13 Luật viên chức 

14 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

15 Luật khoáng sản (sửa đổi) 

16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm 

17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 

18 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân 

19 Luật tố tụng hành chính 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-362009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2010/4194C5FF-6FDB-4115-B316-4A85921A064E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-362009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2010/4194C5FF-6FDB-4115-B316-4A85921A064E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-372009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2010/6AC6D2EE-23AD-49D3-A07C-773B1A97647F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-392009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2010/20E5A3AB-44AF-45A3-915E-201980D4377E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-392009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2010/20E5A3AB-44AF-45A3-915E-201980D4377E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-382009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2010/19E091B5-2FBC-4547-939E-BB7F0975C8B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-382009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2010/19E091B5-2FBC-4547-939E-BB7F0975C8B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-412009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-Du-an-dien-hat-nhan-Ninh-Thuan/E205207B-A0A1-492D-A384-EF89EF8CB715/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-412009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-Du-an-dien-hat-nhan-Ninh-Thuan/E205207B-A0A1-492D-A384-EF89EF8CB715/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-402009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-thuy-dien-Lai-Chau/5C00EE3F-0CF8-45A8-A478-D61B331F164A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-402009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-thuy-dien-Lai-Chau/5C00EE3F-0CF8-45A8-A478-D61B331F164A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-Ky-hop-thu-sau-Quoc-hoi-kho/98306CD8-721F-47C1-9699-83C4A909BAEC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432009NQQH12-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-Ky-hop-thu-sau-Quoc-hoi-kho/98306CD8-721F-47C1-9699-83C4A909BAEC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat/595D8E45-7BDC-4DD8-851A-B391B6B73C9D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat/595D8E45-7BDC-4DD8-851A-B391B6B73C9D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422009QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat/595D8E45-7BDC-4DD8-851A-B391B6B73C9D/default.aspx
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Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 48/2010/QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII   

2 Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia 

trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư  

3 Nghị quyết số 51/2010/QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2011  

4 Nghị quyết số 52/2010/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011  

5 Nghị quyết số 53/2010/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011  

6 Nghị quyết số 54/2010/QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2011  

7 Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 

nghiệp  

8 Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính  

9 Nghị quyết số 58/2010/QH12 của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 

07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung 

Quất  

10 Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh 

nghiệp theo chương trình tổng thể cải các hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010  

Năm 2011 

Luật 

1 Luật phòng, chống mua bán người 

2 Luật kiểm toán độc lập 

3 Luật lưu trữ 

4 Luật khiếu nại 

5 Luật tố cáo 

6 Luật đo lường 

7 Luật cơ yếu 

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ luật tố tụng dân sự  

2 Nghị quyết số 59/2011/QH12 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-482010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-Luat-Phap-lenh-nam-2011-dieu-chinh-Chuon/3A8C858E-3692-432F-B586-A7E6704278F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-482010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-Luat-Phap-lenh-nam-2011-dieu-chinh-Chuon/3A8C858E-3692-432F-B586-A7E6704278F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-482010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-Luat-Phap-lenh-nam-2011-dieu-chinh-Chuon/3A8C858E-3692-432F-B586-A7E6704278F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-492010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-an-cong-trinh-quan-trong-quoc-gia-trinh-Quoc-hoi-quyet-d/9A066E79-CD6A-4606-B786-DD088336AEAF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-492010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-an-cong-trinh-quan-trong-quoc-gia-trinh-Quoc-hoi-quyet-d/9A066E79-CD6A-4606-B786-DD088336AEAF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-512010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2011/63A2BED8-2A59-4419-9C42-CD3F2FD36497/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-512010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2011/63A2BED8-2A59-4419-9C42-CD3F2FD36497/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-522010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2011/11D7E1F9-84FB-47F4-B66B-0C572AD51AA0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-532010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2011/6B4FADC0-C33E-43E5-985C-D1891968531A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-542010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2011/AA2D5100-A254-48F2-915C-CCDCFDD7DA9C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-542010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2011/AA2D5100-A254-48F2-915C-CCDCFDD7DA9C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-552010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-mien-giam-thue-su-dung-dat-nong-nghiep/DFEEF58E-4A9C-461C-B4D4-DE59EAECF6AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-552010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-mien-giam-thue-su-dung-dat-nong-nghiep/DFEEF58E-4A9C-461C-B4D4-DE59EAECF6AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-562010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-To-tung-hanh-chinh/980B6577-9964-455E-87E3-02B759814EF3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-582010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thuc-hien-Nghi-quyet-so-071997QH10-va-Nghi-quyet-so-44200/37459EA7-8513-417D-9594-3D7B45AB594C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-582010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thuc-hien-Nghi-quyet-so-071997QH10-va-Nghi-quyet-so-44200/37459EA7-8513-417D-9594-3D7B45AB594C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-582010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thuc-hien-Nghi-quyet-so-071997QH10-va-Nghi-quyet-so-44200/37459EA7-8513-417D-9594-3D7B45AB594C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tr/CF8C0CDA-A41F-4FE2-A59C-5F21688E258B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tr/CF8C0CDA-A41F-4FE2-A59C-5F21688E258B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572010QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tr/CF8C0CDA-A41F-4FE2-A59C-5F21688E258B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-602011QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Bo-Luat-To-/878436EA-5A5F-4712-98CF-3242718AE2A3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-602011QH12-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Bo-Luat-To-/878436EA-5A5F-4712-98CF-3242718AE2A3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-592011QH12-cua-Quoc-hoi-ve-ky-hop-thu-chin-Quoc-hoi-khoa-XII/8D0AA724-B4E6-48A5-B205-99D282B76A8F/default.aspx
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3 Nghị quyết số 01/2011/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội 

của các đại biểu Quốc hội khóa XIII 

4 Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp 

về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 

5 Nghị quyết số 02/2011/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà 

nước 

6 Nghị quyết số 09/2011/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

Nhà nước năm 2009 

7 Nghị quyết số 03/2011/QH13 của Quốc hội về việc cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII 

8 Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2011-2015  

9 Nghị quyết số 05/2011/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch 

nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh  

10 Nghị quyết số 04/2011/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành 

viên khác của Chính phủ  

11 Nghị quyết số 07/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật, pháp 

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

12 Nghị quyết số 06/2011/QH13 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 

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

13 Nghị quyết số 11/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2012  

14 Nghị quyết số 12/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai 

đoạn 2011 - 2015  

15 Nghị quyết số 13/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2011 - 2015  

16 Nghị quyết số 14/2011/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012  

17 Nghị quyết số 15/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2012  

18 Nghị quyết số 16/2011/QH13 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2012  

19 Nghị quyết số 17/2011/QH13 của Quốc hội về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia  

20 Nghị quyết số 18/2011/QH13 của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 

08/1997/QH10 và Nghị quyết 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng  

21 Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 2, Quốc hội khóa XIII  

22 Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

của quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII 

23 Nghị quyết số 19/2011/QH13 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-012011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-xac-nhan-tu-cach-dai-bieu-Quoc-hoi-cua-cac-dai-bieu-Quoc-/59234B60-3E3D-42A2-BA50-FE05FA5ADEA5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-012011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-xac-nhan-tu-cach-dai-bieu-Quoc-hoi-cua-cac-dai-bieu-Quoc-/59234B60-3E3D-42A2-BA50-FE05FA5ADEA5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-082011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-bo-sung-mot-so-giai-phap-ve-thue-nham-thao-go-kh/C3410669-83E3-445A-8C9C-92EF2D22EE44/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-082011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-bo-sung-mot-so-giai-phap-ve-thue-nham-thao-go-kh/C3410669-83E3-445A-8C9C-92EF2D22EE44/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-022011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-mien-nhiem-Tong-kiem-toan-Nha-nuoc/817B8E78-F50F-48F5-B1EA-1088D32A0F6C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-022011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-mien-nhiem-Tong-kiem-toan-Nha-nuoc/817B8E78-F50F-48F5-B1EA-1088D32A0F6C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-092011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2009/D42FC82F-F51D-49EC-AF3A-2F0DB90C9B85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-092011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2009/D42FC82F-F51D-49EC-AF3A-2F0DB90C9B85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-032011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-co-cau-to-chuc-cua-Chinh-phu-va-so-Pho-Thu-tuong-Chinh-ph/2333E35D-0E52-4BF9-A398-993FC610385A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-032011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-co-cau-to-chuc-cua-Chinh-phu-va-so-Pho-Thu-tuong-Chinh-ph/2333E35D-0E52-4BF9-A398-993FC610385A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-102011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-20112015/E6266D04-F287-4836-8F8B-BB7FA2AED57A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-102011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-20112015/E6266D04-F287-4836-8F8B-BB7FA2AED57A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-052011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Chu-tich-nuoc-ve-danh-sach-Pho-Chu-/2112D5C4-BD62-4954-A797-8E8DC02A2D85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-052011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Chu-tich-nuoc-ve-danh-sach-Pho-Chu-/2112D5C4-BD62-4954-A797-8E8DC02A2D85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-042011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nhie/72AE10D8-06DC-48A5-9E76-9E81E574F350/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-042011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nhie/72AE10D8-06DC-48A5-9E76-9E81E574F350/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-042011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nhie/72AE10D8-06DC-48A5-9E76-9E81E574F350/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-072011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-phap-luat-phap-lenh-nam-2012-va-dieu-chi/B139F689-E0A2-4B05-B7E3-B517F3315582/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-072011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-phap-luat-phap-lenh-nam-2012-va-dieu-chi/B139F689-E0A2-4B05-B7E3-B517F3315582/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-062011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Hien-phap-nam-1992-va-thanh-lap-Uy-ban-du/7189DD11-5BA5-46F4-84E1-08392598C3C5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-062011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Hien-phap-nam-1992-va-thanh-lap-Uy-ban-du/7189DD11-5BA5-46F4-84E1-08392598C3C5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-112011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2012/51C5C0F9-7823-46FB-B04C-93EF0BDD2139/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-112011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2012/51C5C0F9-7823-46FB-B04C-93EF0BDD2139/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-122011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-von-trai-phieu-chinh-phu-giai-doan-2011-2015/855D355E-6F2E-45C9-9797-A12D24D02B57/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-122011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-von-trai-phieu-chinh-phu-giai-doan-2011-2015/855D355E-6F2E-45C9-9797-A12D24D02B57/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2011-2015/D4C909B5-A49A-4867-8518-12623716580A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2011-2015/D4C909B5-A49A-4867-8518-12623716580A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2012/6F5F77A0-B611-4B9C-89EE-DA7CA0294021/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-152011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2012/CD368B69-D307-4D21-9DB6-7938F1609D73/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-152011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2012/CD368B69-D307-4D21-9DB6-7938F1609D73/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2012/ADE59832-FA66-48AD-9884-4C619259FB46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-162011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2012/ADE59832-FA66-48AD-9884-4C619259FB46/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-172011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-Quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-Ke-hoach-su-dung-da/B57B6ABE-00B3-4AE0-A4DE-68F7B2F0B107/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-172011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-Quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-Ke-hoach-su-dung-da/B57B6ABE-00B3-4AE0-A4DE-68F7B2F0B107/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-182011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ket-thuc-viec-thuc-hien-Nghi-quyet-081997QH10-va-Nghi-quyet-73/AA33C009-A211-4DFE-BE0C-37B20B6F5E68/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-182011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ket-thuc-viec-thuc-hien-Nghi-quyet-081997QH10-va-Nghi-quyet-73/AA33C009-A211-4DFE-BE0C-37B20B6F5E68/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-212011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-2-Quoc-hoi-khoa-XI/FBC1C1F6-042E-45B5-953D-0F0FF61309CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-212011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-2-Quoc-hoi-khoa-XI/FBC1C1F6-042E-45B5-953D-0F0FF61309CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-cua-quoc-hoi-nhiem-ky-kho/4CB03640-B914-4A19-B294-08EE2BD4C88D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-cua-quoc-hoi-nhiem-ky-kho/4CB03640-B914-4A19-B294-08EE2BD4C88D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-192011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ket-qua-giam-sat-va-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-lu/8C9F3145-CB68-4A1D-A0A9-B2606B130EE9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-192011QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ket-qua-giam-sat-va-day-manh-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-lu/8C9F3145-CB68-4A1D-A0A9-B2606B130EE9/default.aspx
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Năm 2012 

Bộ luật, Luật 

1 Luật bảo hiểm tiền gửi 

2 Luật phòng, chống rửa tiền 

3 Luật giáo dục đại học 

4 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

5 Luật giá 

6 Bộ luật lao động 

7 Luật công đoàn 

8 Luật giám định tư pháp 

9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

10 Luật xử lý vi phạm hành chính 

11 Luật quảng cáo 

12 Luật tài nguyên nước 

13 Luật biển Việt Nam 

14 Luật xuất bản 

15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư 

16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 

17 Luật dự trữ quốc gia 

18 Luật hợp tác xã 

19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 

20 Luật Thủ đô 

21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 

22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

2 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 

trong tố tụng 

3 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

4 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng 

5 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 22/2012/QH13 của Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng 

Thị Hoàng Yến đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-Dang-Thi-Hoang-Yen-dai-bieu-Q/2B9E1691-9217-45F5-86AC-599B211513C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-Dang-Thi-Hoang-Yen-dai-bieu-Q/2B9E1691-9217-45F5-86AC-599B211513C4/default.aspx
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2 Nghị quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XIII  

3 Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành 

chính  

4 Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII  

5 Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội  

6 Nghị quyết số 26/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn  

7 Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân  

8 Nghị quyết số 28/2012/QH13 của Quốc hội về việc bổ sung một số dự án sử dụng 

nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015  

9 Nghị quyết số 25/2012/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

Nhà nước năm 2010  

10 Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2013  

11 Nghị quyết số 32/2012/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013  

12 Nghị quyết số 34/2012/QH13 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2013  

13 Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn  

14 Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp 

luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác 

thi hành án năm 2013  

15 Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự 

thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  

16 Nghị quyết số 40/2012/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XIII  

17 Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với 

các quyết định hành chính về đất đai  

18 
Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định 

thừa phát lại  

Năm 2013 

Luật 

1 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2 Luật phòng, chống khủng bố 

3 Luật khoa học và công nghệ 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-232012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2013-dieu-chinh-Chuon/10ECA4A2-04AA-4FC1-AF24-9D90916D6067/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-232012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2013-dieu-chinh-Chuon/10ECA4A2-04AA-4FC1-AF24-9D90916D6067/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-232012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2013-dieu-chinh-Chuon/10ECA4A2-04AA-4FC1-AF24-9D90916D6067/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-242012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh/85653078-A274-4817-B872-05C1B16CB858/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-242012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh/85653078-A274-4817-B872-05C1B16CB858/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-302012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-3-Quoc-hoi-kh/30B7DEB0-D51A-47A7-8DCB-B98B16A1E72B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-302012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-3-Quoc-hoi-kh/30B7DEB0-D51A-47A7-8DCB-B98B16A1E72B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-272012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-mot-so-cai-tien-doi-moi-de-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-d/D8407572-8880-4342-ADB2-140EF11D7A19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-272012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-mot-so-cai-tien-doi-moi-de-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-d/D8407572-8880-4342-ADB2-140EF11D7A19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-262012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-/C8125555-0F8D-4CAF-B9B4-D82D0F669D88/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-262012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-/C8125555-0F8D-4CAF-B9B4-D82D0F669D88/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-292012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho/1F665C83-0616-4F12-B3DF-27680F22BBD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-292012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho/1F665C83-0616-4F12-B3DF-27680F22BBD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bo-sung-mot-so-du-an-su-dung-nguon-von-trai-phieu-Chinh-p/D1993B5D-AD9F-4CA0-9374-8FECCD032CEE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-bo-sung-mot-so-du-an-su-dung-nguon-von-trai-phieu-Chinh-p/D1993B5D-AD9F-4CA0-9374-8FECCD032CEE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-252012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2010/B5588F0A-66F8-44E4-A182-62FC66F190DB/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-252012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2010/B5588F0A-66F8-44E4-A182-62FC66F190DB/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-312012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2013/1B3D1A97-19F1-46DB-8231-5ECF07FE52CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-312012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2013/1B3D1A97-19F1-46DB-8231-5ECF07FE52CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-322012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2013/0AC60BD6-AF04-4B02-B832-7E7E25CD18CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-342012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2013/7D2451BE-DB1B-428D-AEF9-5502B48EDEAF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-342012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2013/7D2451BE-DB1B-428D-AEF9-5502B48EDEAF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-352012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-lay-phieu-tin-nhiem-bo-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-/38F39FFA-8696-4663-9DFB-AFA7F36397E6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-352012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-lay-phieu-tin-nhiem-bo-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-/38F39FFA-8696-4663-9DFB-AFA7F36397E6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-372012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-cong-tac-phong-chong-vi-pham-phap-luat-va-toi-pham-cong-tac-cu/B97ACAE9-47C1-4AE4-AD28-6D34263C0EB6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-372012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-cong-tac-phong-chong-vi-pham-phap-luat-va-toi-pham-cong-tac-cu/B97ACAE9-47C1-4AE4-AD28-6D34263C0EB6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-372012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-cong-tac-phong-chong-vi-pham-phap-luat-va-toi-pham-cong-tac-cu/B97ACAE9-47C1-4AE4-AD28-6D34263C0EB6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-382012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-Du-thao-sua-doi-Hien-phap-/82365E5D-28C1-4CD5-9391-36A6F9AF68D9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-382012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-Du-thao-sua-doi-Hien-phap-/82365E5D-28C1-4CD5-9391-36A6F9AF68D9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-402012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-4-Quoc-hoi-khoa-XI/C7657453-C775-42BE-BDDF-86482176542B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-402012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-4-Quoc-hoi-khoa-XI/C7657453-C775-42BE-BDDF-86482176542B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-392012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-/0D74452E-9FB0-4884-ADBF-43C3CD087201/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-392012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-/0D74452E-9FB0-4884-ADBF-43C3CD087201/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-392012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-/0D74452E-9FB0-4884-ADBF-43C3CD087201/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-362012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-thi-diem-che-dinh-thua-phat-lai/F7B84C92-8FD7-42F5-8E11-AF5718F451CF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-362012QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-thi-diem-che-dinh-thua-phat-lai/F7B84C92-8FD7-42F5-8E11-AF5718F451CF/default.aspx
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4 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 

6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

7 Luật phòng, chống thiên tai 

8 Luật hòa giải ở cơ sở 

9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 

10 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp 

11 Luật việc làm 

12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 

14 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

15 Luật tiếp công dân 

16 Luật đấu thầu 

17 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

18 Luật đất đai 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 

2 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

3 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 41/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính  

2 Nghị quyết số 42/2013/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm 

toán Nhà nước  

3 Nghị quyết số 43/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính  

4 Nghị quyết số 44/2013/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn  

5 Nghị quyết số 45/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2014  

6 Nghị quyết số 47/2013/QH13 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2014  

7 Nghị quyết số 52/2013/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 5, Quốc hội khóa XIII   

8 Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng 

cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân  

9 Nghị quyết số 53/2013/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-412013QH13-cua-Quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-mien-nhiem-chuc/9D01B2A8-C1B3-4674-8BAB-C32F13C01034/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-412013QH13-cua-Quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-mien-nhiem-chuc/9D01B2A8-C1B3-4674-8BAB-C32F13C01034/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-Tong-kiem-toan-Nha-nuoc/6BF53D12-C58A-4A70-BF9E-B8C9C1A6D2A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-422013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-Tong-kiem-toan-Nha-nuoc/6BF53D12-C58A-4A70-BF9E-B8C9C1A6D2A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432013QH13-cua-Quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nhiem-Bo-tru/AE885D01-8091-4639-B66D-D4871CA0556A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-432013QH13-cua-Quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-bo-nhiem-Bo-tru/AE885D01-8091-4639-B66D-D4871CA0556A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-442013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-ch/2AD2F198-F9FE-4922-90A1-6AC11002E968/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-442013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-ch/2AD2F198-F9FE-4922-90A1-6AC11002E968/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-452013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/DF5134D6-53BC-41FD-B550-E55D6073F206/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-452013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/DF5134D6-53BC-41FD-B550-E55D6073F206/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-452013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/DF5134D6-53BC-41FD-B550-E55D6073F206/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-472013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2014/2CC244CE-064A-4269-BF40-1075AA383261/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-472013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2014/2CC244CE-064A-4269-BF40-1075AA383261/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-522013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XI/4080C55F-57C3-4130-9A3F-EED5945682EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-522013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XI/4080C55F-57C3-4130-9A3F-EED5945682EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-492013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-keo-dai-thoi-han-su-dung-dat-trong-cay-hang-nam-dat-nuoi-/1BFCB9E0-2534-4810-A8CF-A4C123A36EB3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-492013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-keo-dai-thoi-han-su-dung-dat-trong-cay-hang-nam-dat-nuoi-/1BFCB9E0-2534-4810-A8CF-A4C123A36EB3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-532013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2014/4D9D8E01-84C8-4F20-B6E4-F4D0787D93C6/default.aspx
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2014  

10 Nghị quyết số 57/2013/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014  

11 Nghị quyết số 54/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2013  

12 Nghị quyết số 61/2013/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2014  

13 Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh 

phòng, chống tội phạm  

14 Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác quản lý quy 

hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện  

15 Nghị quyết 65/2013/QH13 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái 

phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016  

16 Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   

17 Nghị quyết số 69/2013/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII  

18 Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân  

19 Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về việc 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 38/2004/QH11  

20 Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi 

hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  

Năm 2014 

Luật 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

2 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa 

4 Luật đầu tư công 

5 Luật xây dựng 

6 Luật phá sản 

7 Luật hôn nhân và gia đình 

8 Luật công chứng 

9 Luật hải quan 

10 Luật bảo vệ môi trường 

11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam 

12 Luật tổ chức Quốc hội 

13 Luật bảo hiểm xã hội 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-532013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2014/4D9D8E01-84C8-4F20-B6E4-F4D0787D93C6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-572013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014/54DBA54C-F9FE-4168-90E4-F173242E9FEF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-542013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2013/64AFAD05-3C22-4A59-B95C-BFBCEFF17050/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-542013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2013/64AFAD05-3C22-4A59-B95C-BFBCEFF17050/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-612013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2014/BD2DA8BA-077E-4C09-B8A2-CC5F0E8BF674/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-612013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2014/BD2DA8BA-077E-4C09-B8A2-CC5F0E8BF674/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-632013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-tang-cuong-cac-bien-phap-dau-tranh-phong-chong-toi-pham/FDFFF5EF-0772-41BC-9BDE-23670715640C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-632013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-tang-cuong-cac-bien-phap-dau-tranh-phong-chong-toi-pham/FDFFF5EF-0772-41BC-9BDE-23670715640C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-622013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-quy-hoach-dau-tu-xay-dung-van/400BAC31-68DA-4516-BB06-8D63F9499F39/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-622013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-quy-hoach-dau-tu-xay-dung-van/400BAC31-68DA-4516-BB06-8D63F9499F39/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-652013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phat-hanh-bo-sung-va-phan-bo-von-trai-phieu-Chinh-phu-giai-doa/B432026E-8EEC-4359-BB5E-F7B81395E5EB/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-652013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phat-hanh-bo-sung-va-phan-bo-von-trai-phieu-Chinh-phu-giai-doa/B432026E-8EEC-4359-BB5E-F7B81395E5EB/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-642013QH13-cua-Quoc-hoi-quy-dinh-mot-so-diem-thi-hanh-Hien-phap-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-/E17BC2C8-41A1-41CB-8193-D463CC50FCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-642013QH13-cua-Quoc-hoi-quy-dinh-mot-so-diem-thi-hanh-Hien-phap-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-/E17BC2C8-41A1-41CB-8193-D463CC50FCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-692013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-Ky-hop-thu-6-Quoc-hoi-kh/44A00210-9ADC-42E4-BF4C-477B03CA0859/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-692013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-Ky-hop-thu-6-Quoc-hoi-kh/44A00210-9ADC-42E4-BF4C-477B03CA0859/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-682013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-day-manh-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-y-te-/51CC63FE-5EAE-41BF-A3B7-92AFBF25B775/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-682013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-day-manh-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-y-te-/51CC63FE-5EAE-41BF-A3B7-92AFBF25B775/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-662013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-va-giai-phap-nham-tiep-tuc-thu/2D7B3CDE-0E55-4BE4-9B43-4258EB67C034/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-662013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-va-giai-phap-nham-tiep-tuc-thu/2D7B3CDE-0E55-4BE4-9B43-4258EB67C034/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-662013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-va-giai-phap-nham-tiep-tuc-thu/2D7B3CDE-0E55-4BE4-9B43-4258EB67C034/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-672013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-trien-khai-thi-hanh-Luat-Phap-lenh-Ng/EDDAF91C-CEB2-4C64-A087-E12594C6770D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-672013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-trien-khai-thi-hanh-Luat-Phap-lenh-Ng/EDDAF91C-CEB2-4C64-A087-E12594C6770D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-672013QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-trien-khai-thi-hanh-Luat-Phap-lenh-Ng/EDDAF91C-CEB2-4C64-A087-E12594C6770D/default.aspx


18 

14 Luật căn cước công dân 

15 Luật hộ tịch 

16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 

17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 

18 Luật nhà ở 

19 Luật kinh doanh bất động sản 

20 Luật đầu tư 

21 Luật doanh nghiệp 

22 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

23 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

24 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 

25 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 

26 Luật Công an nhân dân 

27 Luật giáo dục nghề nghiệp 

28 Luật tổ chức tòa án nhân dân 

29 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa án nhân dân 

2 Pháp lệnh cảnh sát môi trường 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2015  

2 Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội 

chi ngân sách Nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 

3 Nghị quyết số 71/2014/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

Nhà nước năm 2012  

4 Nghị quyết số 73/2014/QH13 của Quốc hội về việc gia nhập Công ước về quyền lợi 

quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với 

trang thiết bị tàu bay  

5 Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững đến năm 2020  

6 Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2015  

7 Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015  

8 Nghị quyết số 79/2014/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2015  

9 Nghị quyết số 82/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-702014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/EFC0C377-4990-4D60-8520-9B56943D75A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-702014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/EFC0C377-4990-4D60-8520-9B56943D75A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-702014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nhiem-ky-/EFC0C377-4990-4D60-8520-9B56943D75A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-722014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phan-bo-su-dung-nguon-tang-boi-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-va-/DE35D9E0-D364-4699-AD8D-F7D197D75789/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-722014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phan-bo-su-dung-nguon-tang-boi-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-va-/DE35D9E0-D364-4699-AD8D-F7D197D75789/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-712014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2012/0DB80926-0DAD-4642-889A-9AF3FEFB19BE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-712014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2012/0DB80926-0DAD-4642-889A-9AF3FEFB19BE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-732014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-gia-nhap-Cong-uoc-ve-quyen-loi-quoc-te-doi-voi-trang-thie/CCA67D44-3437-4BC3-BDBF-54CB383F5E1D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-732014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-gia-nhap-Cong-uoc-ve-quyen-loi-quoc-te-doi-voi-trang-thie/CCA67D44-3437-4BC3-BDBF-54CB383F5E1D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-732014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-gia-nhap-Cong-uoc-ve-quyen-loi-quoc-te-doi-voi-trang-thie/CCA67D44-3437-4BC3-BDBF-54CB383F5E1D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-762014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-day-manh-thuc-hien-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-den-nam-2/9FD81C0E-D56B-4DBC-B6BB-72E62CF46792/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-762014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-day-manh-thuc-hien-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-den-nam-2/9FD81C0E-D56B-4DBC-B6BB-72E62CF46792/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-772014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2015/0361C357-B041-4085-AF48-8BE98DC32770/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-772014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2015/0361C357-B041-4085-AF48-8BE98DC32770/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-782014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2015/3DB3D6AC-6A8C-4ED6-A7D9-A55E5B94A5D8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-792014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2015/FD9E71B9-2F93-48F2-9414-712F871F30F8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-792014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2015/FD9E71B9-2F93-48F2-9414-712F871F30F8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-822014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-To-chuc-vien-kiem-sat-nhan-dan/5C5C6185-562E-4D42-BEDF-4750AE6F79DD/default.aspx
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nhân dân  

10 Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân  

11 Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông  

12 Nghị quyết số 86/2014/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện 

tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống 

ngân hàng  

13 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn  

14 Nghị quyết số 84/2014/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết tật  

15 Nghị quyết số 83/2014/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp 

quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo 

hoặc hạ nhục con người  

16 Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XIII  

Năm 2015 

Luật 

1 Bộ luật hình sự 

2 Bộ luật tố tụng hình sự 

3 Bộ luật dân sự 

4 Bộ luật tố tụng dân sự 

5 Luật tổ chức Chính phủ 

6 Luật tố tụng hành chính 

7 Luật trưng cầu ý dân 

8 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

9 Luật phí, lệ phí 

10 Luật tổ chức chính quyền địa phương 

11 Luật nghĩa vụ quân sự 

12 Luật thú y 

13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

14 Luật kiểm toán nhà nước 

15 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

16 Luật ngân sách nhà nước 

17 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

18 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

19 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

20 Luật thống kê 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-822014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-To-chuc-vien-kiem-sat-nhan-dan/5C5C6185-562E-4D42-BEDF-4750AE6F79DD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-812014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-thi-hanh-Luat-To-chuc-toa-an-nhan-dan/CDED7D25-5394-4514-AC49-08FDC0E0A02B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-882014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-giao-duc-pho-thong/363ED2C7-290C-4694-884B-B5CD1E84EB93/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-882014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-giao-duc-pho-thong/363ED2C7-290C-4694-884B-B5CD1E84EB93/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-862014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-tai-co-cau-nen-kinh-/E2A791B7-F8B4-4C56-A095-25E6D6C6E1E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-862014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-tai-co-cau-nen-kinh-/E2A791B7-F8B4-4C56-A095-25E6D6C6E1E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-862014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-tai-co-cau-nen-kinh-/E2A791B7-F8B4-4C56-A095-25E6D6C6E1E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-852014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-lay-phieu-tin-nhiem-bo-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-/11D723C5-39DD-4611-9AE0-B2BC52547413/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-852014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-lay-phieu-tin-nhiem-bo-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-/11D723C5-39DD-4611-9AE0-B2BC52547413/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-842014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-quyen-cua-nguoi-k/B5870FB3-E7C4-4FF0-9325-7DDC3892962A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-842014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-quyen-cua-nguoi-k/B5870FB3-E7C4-4FF0-9325-7DDC3892962A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-832014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-chong-tra-tan-va-/666CAB80-70F6-4459-9186-532C5ADD4FE3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-832014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-chong-tra-tan-va-/666CAB80-70F6-4459-9186-532C5ADD4FE3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-832014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-viec-phe-chuan-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-chong-tra-tan-va-/666CAB80-70F6-4459-9186-532C5ADD4FE3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-872014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-8-Quoc-hoi-khoa-XI/9B74D03B-2672-4899-9730-5F85CE4B381B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-872014QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chat-van-va-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-8-Quoc-hoi-khoa-XI/9B74D03B-2672-4899-9730-5F85CE4B381B/default.aspx
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21 Luật khí tượng thủy văn 

22 Luật kế toán 

23 Luật an toàn thông tin mạng 

24 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

25 Bộ luật hàng hải 

26 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết số 91/2015/QH13 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2016  

2 Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành  

3 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo 

hiểm xã hội một lần đối với người lao động 

Năm 2016 

Luật 

1 Luật điều ước quốc tế 

2 Luật tiếp cận thông tin 

3 Luật dược 

4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật quản lý thuế 

5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

6 Luật trẻ em 

7 Luật báo chí (sửa đổi) 

8 Luật đấu giá tài sản 

9 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

10 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư có điều 

kiện của Luật đầu tư 

Pháp lệnh 

1 Pháp lệnh Quản lý thị trường  

Nghị quyết 

1 Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam 

2 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 

3 Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 

4 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 

5 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-912015QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2016/DC1F0303-114B-4C5A-9AEF-445BCBE57C50/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-912015QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-cua-Quoc-hoi-nam-2016/DC1F0303-114B-4C5A-9AEF-445BCBE57C50/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-942015QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-Du-an-Cang-hang-khong-quoc-te-Long-Thanh/6FA6E262-8E6A-42B5-B777-714687E9F99D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-942015QH13-cua-Quoc-hoi-ve-chu-truong-dau-tu-Du-an-Cang-hang-khong-quoc-te-Long-Thanh/6FA6E262-8E6A-42B5-B777-714687E9F99D/default.aspx
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6 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

7 Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 

8 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, 

giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

9 Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

10 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV 

11 Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 

Năm 2017 (tính đến tháng 6/2017) 

Luật 

1 Luật đường sắt (sửa đổi) 

2 Luật quản lý ngoại thương 

3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

4 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

5 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

6 Luật thủy lợi 

7 Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) 

8 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) 

9 Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) 

10 Luật cảnh vệ 

11 Luật du lịch (sửa đổi) 

12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƢỜI VÀ ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ 

CÓ LIÊN QUAN KHÁC MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 

(tính đến hết năm 2016) 

 

STT TÊN ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ NĂM GIA 

NHẬP/ PHÊ 

CHUẨN 

I. Các điều ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời 

1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1982 

2. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1982 

3. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1982 

4. Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 1982 

5. Công ước về quyền trẻ em  

 Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho Công ước về quyền trẻ em 

về việc trẻ em gia nhập vào các xung đột vũ trang 

2001 

 Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho Công ước về quyền trẻ em 

về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ 

em 

2001 

6. Công ước về quyền của Người khuyết tật 2014 

7. Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử phi nhân đạo hoặc hạ 

nhục con người khác 

2014 

II. Các điều ƣớc quốc tế khác có liên quan 

Các công ƣớc nhân quyền khác 

1. Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng 1981 

2. Công ước về nô lệ 1956 

 Nghị định thư sửa đổi Công ước về nô lệ 1956 

3. Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 2012 

 Nghị định thư không bắt buộc của Công ước chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 

2012 

4. Công ước về việc không áp dụng thời hiệu tố tụng đối với các tội ác 

chiến tranh và tội ác chống nhân loại 

1983 

Các công ƣớc của Tổ chức lao động thế giới 

1. Công ước về chính sách việc làm 2012 

2. Công ước về lao động cưỡng bức 2007 

3. Công ước về trả công bình đẳng 1997 

4. Công ước phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp 1997 
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5. Công ước về tuổi tối thiểu 2013 

6. Công ước về cấm và hành động tức thời để loại bỏ các hình thức lao 

động trẻ em tồi tệ nhất 

2000 

Các công ƣớc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc 

1. Công ước chống phân biệt đối xử trong giáo dục 1968 

Các công ƣớc về luật nhân đạo quốc tế 

1. Công ước Giơ-ne-vơ về việc đối xử với tù binh 1957 

2. Công ước Giơ-ne-vơ về việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh 1957 

 Nghị định thư số 1 bổ sung các công ước Giơ-ne-vơ ngày 12/8/1949 và 

liên quan đến việc bảo hộ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang 

quốc tế 

1981 



PHỤ LỤC III 

 

 CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

 

 

I. DANH MỤC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015) 

 

1. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Đổi mới và phát triển dạy nghề; 

- Dự án 2: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

- Dự án 3: Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Dự án 4: Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Dự án 5: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động; 

- Dự án 6: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện chương trình: 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các 

địa phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

2. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo; 

- Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 

khu; các thôn đặc biệt khó khăn; 

- Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo; 

- Dự án 4: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện chương trình: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, điều hành và tổng hợp chung toàn bộ tình 

hình thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương 

quản lý, tổ chức thực hiện dự án 1, dự án 3 và dự án 4; 

- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, 

ngành liên quan, các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 2. 

3. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn 
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a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn; 

- Dự án 2: Vệ sinh nông thôn; 

- Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, điều hành và tổng hợp chung toàn bộ 

tình hình thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương 

quản lý, tổ chức thực hiện dự án 1 và dự án 3; 

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành 

liên quan, các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 2. 

4. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Y tế 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh 

phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái 

tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính); 

- Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng; 

- Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; 

- Dự án 4: Quân dân y kết hợp; 

- Dự án 5: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức 

thực hiện Chương trình. 

5. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. 

a) Các dự án, đề án thành phần: 

- Dự án 1: Bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; 

- Dự án 2: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính 

khi sinh; 

- Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; 

- Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức 

thực hiện Chương trình. 

6. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 

a) Các dự án thành phần: 



3 

- Dự án 1: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Dự án 2: Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Dự án 3: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

- Dự án 4: Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

- Dự án 5: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; 

- Dự án 6: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

ngành công thương. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

- Bộ Y tế quản lý, điều hành và tổng hợp chung toàn bộ tình hình thực hiện Chương trình; 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 

1, dự án 2, dự án 3 và dự án 4. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành 

liên quan, các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 5. 

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan, các địa 

phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 6. 

7. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Văn hóa 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích; 

- Dự án 2: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân 

tộc Việt Nam; 

- Dự án 3: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các 

huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; 

- Dự án 4: Hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; 

- Dự án 5: Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống; 

- Dự án 6: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình. 

b) Phân công quản lý, thực hiện Chương trình: 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa 

phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

8. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết 

quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ 

phổ cập giáo dục trung học; 
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- Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở 

vật chất trường chuyên, trường sư phạm; 

- Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương 

quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

9. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma túy của lực lượng công an 

nhân dân; 

- Dự án 2: Trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma túy cho 

lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển - Bộ Quốc 

phòng; 

- Dự án 3: Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng 

Hải quan; 

- Dự án 4: Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; 

- Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên 

cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức 

năng cho người nghiện ma túy; 

- Dự án 6: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 

b) Phân công quản lý, thực hiện Chương trình: 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ 

chức thực hiện Chương trình. 

10. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ 

công tác, chiến đấu của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp; 

- Dự án 2: Tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm về môi trường; 

- Dự án 3: Phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; 

- Dự án 4: Xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm; 

- Dự án 5: Tăng cường năng lực dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam; 

- Dự án 6: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 
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b) Phân công quản lý, thực hiện Chương trình: 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ 

chức thực hiện Chương trình. 

11. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, 

nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; 

- Dự án 2: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng 

bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; 

- Dự án 3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà; 

- Dự án 4: Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải. 

b) Phân công quản lý và thực hiện chương trình: 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, 

tổ chức thực hiện Chương trình. 

12. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 

- Dự án 2: Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa 

phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

13. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. 

Nội dung Chương trình thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010 - 2020 trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, nhà nước 

đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán 

bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân nông thôn, xã bàn 

bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. 

14. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS; 

- Dự án 2: Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; 

- Dự án 3: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

- Dự án 4: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS. 
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b) Phân công quản lý và thực hiện Chương trình: 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức 

thực hiện Chương trình. 

15. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Đƣa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới và hải đảo. 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 

- Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 

- Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo. 

b) Phân công quản lý và thực hiện chương trình: 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa 

phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

16. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trƣờng 

a) Các dự án thành phần: 

- Dự án 1: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc 

biệt nghiêm trọng; 

- Dự án 2: Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm 

trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; 

- Dự án 3: Thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II thuộc ba lưu vực sông Nhuệ - 

sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai. 

b) Phân công quản lý và thực hiện chương trình: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa 

phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

II. CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020) 

1. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức 

sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với 

đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường 

sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững. 
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b) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không 

còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

2. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 

a) Mục tiêu tổng quát: Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng 

trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của 

người nghèo giai đoạn 2016-2020. 

b) Mục tiêu cụ thể: Góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng 

các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 

2016-2020. 

 

 



 

PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ TỪ NĂM 2013 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2017 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG BÁO CÁO QUỐC GIA THỰC THI CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ 

CHÍNH TRỊ 

STT HOẠT ĐỘNG 
NGÀY/ ĐỊA 

ĐIỂM 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN/ 

PHỐI HỢP 

QUY MÔ/ THÀNH 

PHẦN THAM DỰ 
NỘI DUNG 

1.  Hội thảo “Bình luận, đánh giá 

kết quả nghiên cứu, rà soát 

các quy định pháp luật Việt 

Nam về quyền dân sự, chính 

trị so với Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính 

trị” 

Tháng 12/2013 Bộ Tư pháp và 

Dự án “Tăng 

cường tiếp cận 

công lý và bảo 

vệ quyền tại 

Việt Nam” 

(UNDP) 

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp 

- Đại diện các Bộ, ban, 

ngành có liên quan đến 

quá trình xây dựng Báo 

cáo 

- Các chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm 

Mục đích của việc tổ chức Hội thảo là nhằm 

tạo cơ hội cho Bộ Tư pháp và các cơ quan 

liên quan xây dựng và bảo vệ báo cáo quốc 

gia để được trang bị kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về những nội dung sau đây: 

- Quy định của Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị (sau đây gọi là 

Công ước ICCPR) và các yêu cầu của nó đối 

với Việt Nam, 

- Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng 

Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR 

cũng như các báo cáo quốc gia theo yêu cầu 

của các điều ước quốc tế khác về nhân quyền. 

2.  Hội thảo “Lấy ý kiến tham 

vấn của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân về Báo cáo quốc gia 

thực hiện Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính 

Tháng 3/2015 

tại Lào Cai 

Bộ Tư pháp và 

Chương trình 

đối tác tư pháp 

(JPP) 

- Thành viên Ban soạn 

thảo Báo cáo quốc gia thực 

hiện Công ước ICCPR, đại 

diện của các cơ quan, bộ, 

ngành liên quan. 

- Chia sẻ thông tin về những vấn đề cụ thể 

liên quan đến quá trình xây dựng Báo cáo 

quốc gia. 

- Thảo luận về vấn đề thực thi các điều khoản 

cụ thể của Công ước ICCPR và trả lời các 
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trị” 
- Đại diện một số cơ quan 

tư pháp ở địa phương 

khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền nêu ra 

sau khi xem xét Báo cáo trước đây của Việt 

Nam 

3.  Hội thảo “Hỗ trợ xây dựng 

Báo cáo quốc gia  về thực thi 

Công ước ICCPR” 

Tháng 6/2015 

tại Hà Nội 

Bộ Tư pháp và 

Chương trình 

phát triển Liên 

hợp quốc 

(UNDP) 

- Một số đại diện các bộ, 

ngành, cơ quan Trung 

ương tại Hà Nội và đại 

diện các cơ quan nói trên 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Đại diện các cơ quan tư 

pháp các tỉnh, thành phố 

phía Nam 

- Đại diện một số cơ sở 

đào tạo như Đại học Luật 

Hà Nội, Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thu thập ý kiến về việc đánh giá thực 

trạng pháp luật hiện hành trong việc triển 

khai thực hiện các quy định của Công ước 

ICCPR; (tình hình triển khai thực hiện 

một số quy định của Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị trong mối 

liên hệ với các yêu cầu của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị); 

- Thảo luận về những khó khăn, thách 

thức, hạn chế trong việc thực hiện pháp 

luật về quyền dân sự, chính trị và đề xuất, 

kiến nghị các phương hướng hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, cơ chế bảo đảm nhằm 

bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu 

thúc đẩy quyền con người thuộc phạm trù 

dân sự, chính trị trong tình hình mới. 

4.  Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, 

ngành đối với dự thảo Báo 

cáo quốc gia thực thi Công 

ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị 

Tháng 5/2016 

tại Hà Nội 

Bộ Tư pháp - Ban soạn thảo dự thảo 

Báo cáo quốc gia thực thi 

Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị; 

- 12 Đại diện các Bộ, 

ngành: Bộ Công an, Bộ 

Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ 

- Thu thập ý kiến, thông tin của các Bộ, 

ngành để hoàn thiện nội dung dự thảo Báo 

cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị 
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Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc 

phòng, Văn phòng Chính 

phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Ban Tôn giáo 

của Chính phủ, Ủy ban 

Dân tộc. 

5.  Tập huấn “Chia sẻ kinh 

nghiệm, kỹ năng trong việc 

thực thi Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị  

Tháng 

10/2015 tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bộ Tư pháp và 

Chương trình 

đối tác tư pháp 

(JPP) 

- Một số đại diện các bộ, 

ngành, cơ quan Trung 

ương tại Hà Nội và đại 

diện các cơ quan nói trên 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Đại diện các cơ quan tư 

pháp các tỉnh, thành phố 

phía Nam 

- Đại diện Hội liên hiệp 

Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, 

Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh, Viện Kiểm 

sát nhân dân TP Hồ Chí 

Minh 

- Nâng cao nhận thức toàn xã hội, trong đó ưu 

tiên trước mắt là bồi dưỡng kiến thức cho cán 

bộ, công chức đối với các quyền con người 

quy định tại Công ước ICCPR. 

- Chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn thi hành 

các quy định pháp luật liên quan đến một số 

quyền con người được quy định trong Công 

ước ICCPR, góp phần hoàn thiện kết quả xây 

dựng Báo cáo quốc gia lần thứ 3 về thực thi 

Công ước ICCPR của Việt Nam.   

6.  03 Hội thảo tham vấn ý kiến 

về Báo cáo quốc gia thực thi 

Công ước quốc tế về các 

- Tháng 

7/2017 tại Hà 

Nội, TP Hồ 

Bộ Tư pháp - Ban soạn thảo dự thảo 

Báo cáo quốc gia thực thi 

Công ước quốc tế về các 

Thu thập ý kiến của các Bộ, ban ngành địa 

phương; các trường đại học, học viện; các 

chuyên gia, học giả và các tổ chức chính trị - 
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quyền dân sự và chính trị Chí Minh, Đà 

Nẵng 

quyền dân sự và chính trị; 

- 40 Đại diện các Bộ, 

ngành, chính quyền địa 

phương, đại diện các tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp; 

các chuyên gia độc lập. 

xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người 

dân để hoàn thiện dự thảo Báo cáo quốc gia. 

7.  Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, 

ngành đối với dự thảo Báo 

cáo quốc gia thực thi Công 

ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị 

Tháng 10/2017 Bộ Tư pháp - Ban soạn thảo dự thảo 

Báo cáo quốc gia thực thi 

Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị; 

- 12 Đại diện các Bộ, 

ngành: Bộ Công an, Bộ 

Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc 

phòng, Văn phòng Chính 

phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Ban Tôn giáo 

của Chính phủ, Ủy ban 

Dân tộc. 

- Thu thập ý kiến, thông tin của các Bộ, 

ngành để hoàn thiện nội dung dự thảo Báo 

cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị 

 

 II. CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  
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STT HOẠT ĐỘNG NGÀY/ ĐỊA 

ĐIỂM 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

QUY MÔ/ THÀNH 

PHẦN THAM DỰ 

NỘI DUNG 

1.  Hội thảo Giảng dạy pháp luật 

Việt Nam và pháp luật quốc 

tế về quyền con người trong 

chương trình đào tạo luật 

Tháng 5/2013 

Hà Nội 

Bộ Tư pháp Đại diện các cơ sở đào tạo 

luật 

Chia sẻ thông tin và các đánh giá về các 

nội dung: 

- Sự cần thiết của việc giảng dạy; 

- Nội dung và chương trình giảng dạy; 

- Kinh nghiệm quốc tế 

2.  Cơ quan nhân quyền quốc gia 

- thực tiễn quốc tế và bài học 

kinh nghiệm đối với Việt 

Nam 

2015 Bộ Tư pháp, 

UNDP 

80 đại biểu, gồm có: 

- Đại diện một số Bộ, 

ngành: Bộ Tư pháp, Bộ 

Ngoại giao; 

- Đại diện các cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo liên 

quan: Viện hàn lâm khoa 

học xã hội Việt Nam; Học 

viện chính trị quốc gia Hồ 

chí Minh; Trung tâm 

nghiên cứu quyền con 

người và quyền công dân; 

Tạp chí nhân quyền…; 

- Đại diện một số đơn vị 

- Chia sẻ thông tin và đánh giá về các nội 

dung: 

- Cơ chế bảo đảm quyền con người; 

- Vị trí, vai trò và mô hình của cơ quan 

nhân quyền quốc gia; 

- Thực tiễn xây dựng và hoạt động của cơ 

quan nhân quyền của một số quốc gia. 
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truyền thông, báo chí 

- Đại diện UNDP 

3.  Hội thảo các vấn đề pháp lý, 

thực tiễn và giải pháp bảo hộ 

công dân trong bối cảnh quốc 

tế hiện nay 

Tháng 11/2016 

Hà Nội 

Bộ Tư pháp - Đại diện các Bộ: Bộ Tư 

pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Bộ Công an… 

- Đại diện một số cơ quan 

nghiên cứu: Học viện 

chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh; Viện Hàn lâm Khoa 

học Xã hội Việt nam; 

- Đại diện các cơ sở đào 

tạo luật: Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Khoa Luật – 

Đại học quốc gia Hà Nội, 

Đại học Kiểm sát, Học 

viện an ninh, Học viện 

cảnh sát nhân dân, Học 

viện Ngoại giao…. 

Chia sẻ thông tin và đánh giá về các nội 

dung: 

- Bảo hộ công dân theo cách tiếp cận dưới 

góc độ quyền con người; 

- Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước 

trong hoạt động bảo hộ công dân; 

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo hộ 

công dân. 

4.  01 Lớp tập huấn tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tháng 6/2016 

Tỉnh Hải 

Bộ Tư pháp Cán bộ, công chức cấp xã, 

đội ngũ tuyên truyền viên, 

Giới thiệu những nội dung cơ bản của 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, 
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cho cán bộ, công chức, hòa 

giải viên 

Dương hòa giải viên, người có uy 

tín trong cộng đồng tại xã 

Gia Lương, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 

chính trị (quá trình ra đời Công ước và sự 

tham gia của Việt Nam, nội dung cơ bản 

của Công ước và khái quát kết quả nội luật 

hóa vào pháp luật Việt Nam); Giới thiệu 

một số nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự 

năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017). 

5.  02 Lớp tập huấn kiến thức 

pháp luật về các quyền dân 

sự, chính trị cho đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 

đại diện Sở Tư pháp khu vực 

phía Bắc (5/2017) và khu vực 

phía Nam (6/2017) 

Tháng 5-

6/2017 

Bộ Tư pháp 100 người/lớp 

Công chức quản lý nhà 

nước về hòa giải, công 

chức thực hiện theo dõi 

hòa giải ở tổ chức chính trị 

- xã hội, báo cáo viên pháp 

luật; giáo viên, giảng viên 

pháp luật tại trường trung 

cấp, giảng viên trường 

chính trị cấp tỉnh của các 

tỉnh, thành phố. 

Giới thiệu nội dung Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị và kết quả nội 

luật hóa vào pháp luật Việt Nam (nội 

dung cơ bản của Công ước; kết quả nội 

luật hóa; thành tựu đạt được, những thách 

thức đặt ra và điều kiện bảo đảm thực 

hiện). 

 

6.  Xây dựng sách, tài liệu điện 

tử tuyên truyền, phổ biến về 

những điều cấm của pháp 

2016 Bộ Tư pháp Toàn dân - Những điều cấm của pháp luật; 

- Nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
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luật; Tuyên truyền Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định thời hạn, trình tự, thủ tục 

thi hành án hành chính và xử 

lý trách nhiệm đối với người 

không thi hành bản án, quyết 

định của Tòa án 

thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành 

chính và xử lý trách nhiệm đối với người 

không thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án 

7.  Xây dựng tài liệu điện tử tóm 

tắt các văn bản quy phạm pháp 

luật mới ban hành 

2016 Bộ Tư pháp Toàn dân Nội dung tóm tắt của 280 văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành 

8.  Xuất bản 03 số chuyên đề 

chuyên sâu: 03 năm triển khai 

thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật; cải cách tư 

pháp 

   Tổng kết quá trình triển khai thực hiện 

Luật PBGDPL; về những điểm mới của 

cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, về 

xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

9.  Xuất bản 05 số đặc san tuyên 

truyền pháp luật 

2016 Bộ Tư pháp Toàn dân  Giới thiệu về nội dung của Bộ luật dân sự, 

Tố tụng dân sự, Tố tụng Hành chính, Tố 

tụng hình sự, Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

10.  Phát hành 15 tờ gấp điện tử 2016 Bộ Tư pháp Toàn dân  Các quy định pháp luật về các quyền dân 
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về quyền dân sự, chính trị sự và chính trị 

11.  Phát hành sách 100 câu hỏi 

về pháp luật về các quyền dân 

sự, chính trị 

2016 Bộ Tư pháp Toàn dân 100 tình huống về quyền dân sự, chính trị 

12.  Hội nghị tập huấn một số nội 

dung cơ bản của Bộ luật dân 

sự năm 2015 và Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, 

chính trị 

2016 Bộ Tư pháp Cán bộ, công chức cấp xã, 

TTV, hòa giải viên, người 

có uy tín cộng đồng 

(khoảng từ 250-300 đại 

biểu) 

Một số nội dung cơ bản của Bộ luật dân 

sự năm 2015 và Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị 

13.  Chương trình bồi dưỡng kiến 

thức về quyền con người cho 

công chức, viên chức Bộ Tư 

pháp 

Tháng 12/2016 

tại Hà Nội 

Bộ Tư pháp 50 cán bộ đại diện các đơn 

vị thuộc Bộ 

Một số nội dung cơ bản của pháp luật 

Việt Nam về quyền con người, quyền 

công dân; kỹ năng xây dựng chính sách, 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến quyền con người, quyền công 

dân 

14.  02 Lớp tập huấn kiến thức 

pháp luật về quyền dân sự, 

chính trị cho các báo cáo viên 

- Tháng 5/2017 

tại Lào cai; 

- Tháng 6/2017 

tại Bình Định 

Bộ Tư pháp - 100 báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh khu vực phía 

Bắc; 

- 100 báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh khu vực phía 

Nam 

Phổ biến kiến thức cơ bản về các quyền 

dân sự, chính trị theo pháp luật Việt Nam 

và quy định của Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị 
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15.  Tọa đàm Quyền của người 

nhiễm HIV – Tiếng nói của 

người trong cuộc 

Tháng 7/2017 

tại Hà Nội 

Bộ Tư pháp - Đại diện Nhóm tự lực 

“Ngày mai tươi sáng”; 

- Giảng viên, sinh viên 

trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Chia sẻ thông tin và đánh giá về các nội 

dung: 

- Bảo đảm quyền con người trên nguyên 

tắc không phân biệt đối xử; 

- Cơ chế bảo đảm quyền của người nhiễm 

HIV. 

 

16.  Tọa đàm UPR và những 

thách thức với Việt Nam 

trước chu kỳ kiểm điểm thứ 3 

Tháng 8/2017 

tại Hà Nội 

Bộ Tư pháp - Đại diện Bộ Ngoại giao 

- Giảng viên, sinh viên 

trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Chia sẻ thông tin và đánh giá về các nội 

dung: 

- Cơ chế kiểm điểm UPR; 

- Sự tham gia của Việt Nam trong chu kỳ 

UPR 1 và UPR 2; 

- Sự chuẩn bị của Việt Nam ở chu kỳ 

UPR 3. 

 

 

  


