QUỐC HỘI KHÓA XIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kỳ họp thứ 9

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV
(Gủỉ xin ỷ kiến đại biểu Quốc hội)

I. Đọí 01 - Quốc hội họp trực tuyến
Thứ ba, ngày 19-5-2020

* 8 giờ 00: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành
viên ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng
viếng Chù tịch Hồ Chí Minh.

Thír tự, ngày 20-5-2020
Sắng: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Quốc hộí làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Qụốc hội và

những người tham dự hát Quốc ca.

- Chủ tịch Quốc hội Ngụyễn Thị Kim Ngan phát biểu khai mạc kỳ họp.
- Đại diện Lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo về kinh tế - xã hội và
ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chổng dịch bệnh Covid-19)..

- Chủ nhiệm ửy baii Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồrig Thanh trình bà.y Báo
cáo thầm tra về kinh tế - xã hội và ngần sách nhà nước (tối đa 20 phút).
- Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Man
trình bày Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân .dân gửi
đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (tối đa 15 phút).
. . r ủy viên ủỵ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng BanDân nguyên của ủy
ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc
hội khóa XIV.

.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quýết toán ngân

sách nhà nước năm 2018.
Tổng Kiểm toán. Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo.kiểĩĩi toán
quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.
- Chủ nhiệm ủy ban Tài chính, Ngân sảch của Quốc hội Nguyễn Đức Hải
trình bày Bạo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nưởc năm 2Ọ18.
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Chiều:
- Trình bày Tò' trình của Chù tịch nưóc về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EƯ (EVFTA).
- Bộ trường Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Thưong mại tự' do

Việt Nam-EU(EVFTA).
- Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình, bày

Báo cáo thâm tra vê việc phê chuân Hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam-EU (EVFTA).

- Thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam-EƯ(EVFTA).

- Bộ hưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải tình ý kiến cùa đại biểu
Quốc hội.
Thử năm, ngày 21-5-2020

Sáng:

.

- Trình bày Tò' trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn
Hiệp định Bảo hộ dầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dùng, thừa ủy quyền của
Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Bảo hộ
đầu tư Việt Nam - EƯ (EVIPA).
- Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tành bày
Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu từ Việt Nam -

EƯ(EVIPA).
- Thấo lúận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định Bào hộ đầu tư Việt
Nam - Eư (EVIPA).

- BỘ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn chi Dung gìăi trình ỳ kiến của đại
biểu Quốc hội.
Chiều:

- Trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn
gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao

động cưỡng bức.
- Bộ trương Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa
ủy quyền cùa Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh việc
gia nhập Công ước số 105 của Tồ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao

động cưỡng bức.

- Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày
Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Cồng ước số 105. cùa. Tổ chức Lao
động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.
.
- Thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ
chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.
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- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương bitìh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý
kiến của đại biếu Quốc hội.
- Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về
thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nang.
- Trình bày Báo cáo thẳm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nằng

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng
đất nông nghiệp.
- Chủ nhiệm ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải
trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng
đất nông nghiệp.
Thứ sáu, ngày 22-5-2020
Sáng:
- ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của
Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điêu chỉnh Chương trinh xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2020.
'

' *

- Thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Q nầm 2021, điều chỉnh Chương trình xâỵđựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Chiều'.

’

- Thảo luân tai các Đoàn đai biểu Quốc hôi, Thường true Hội đồng Dân
tộc, các ủy ban cùa Quốc hội (đai biểu công tác tại Hà Nội nhưng không
thúộc Đoàn DBQH thành phố Hà Nội thì sẽ tham gia thảo luận cùng
Thường trực Hội đồng Dân tộc hoặc Thường trực ủy ban của Quốc hội):

+ Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung
về tình hình phòng, chống dịch Covid-19).
+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

+ Dự thảo Nghị qúyết của Quốc hộỉ về thí điểm tổ chức mô hình chính
quyền đô thị tại thành phố Đà Nắng.
+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Thự bâỵ, ngày 23-5-2020

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Chủ nhật, ngày 24-5-2020
Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngấy 25-5-2020
Sáng:
- ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của
Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý
dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
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- Thào luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án
Luật Đầu tư (sửa đổi).
- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối họp báo cáo, làm rõ một số
vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:
- Uy viên Uy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của
Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nlraù của dự án
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối họp báo cáo, làm rõ một số
vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 26-5-2020

Sáng'.

- ủy viên ủy ban Thường Vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của
Quốc hợi Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu,, chỉnh lý
dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đồi).
- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau cùa dự án
Luật Doanh nghiệp (sửa đồi).

- Cơ quan trinh và cơ quan chủ tì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số
. yấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chịềư:
- ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hoi, Chu nhiệm ủy ban Tư pháp cùa
Quốc hội Lê Thị Nga tình bày Báo cáo giải tình, tiếp thu, chỉnh lý dự án
•...... :; Luật sửa đổi, bồ sungmột số điều cùa Luật Giám định tư pháp.

- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự ấn
Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
- Cơ quan trình và cơ quan chủ tì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số
vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 27-5-2020
Sáng:

- ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của
Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bàỵ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh
lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật .Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật.
- Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bấn quy phạm

pháp luật.

- Cơ quan trình và cơ quan chú trì thẩm .tra phối họp báo cáo, làm rõ một số
vấn đề đại biểu Quốc hội ụều.
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Chiều:
- Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử
dụng đất nông nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ năm, ngày 04-6-2020
Sáng:
- ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ
nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự
kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

- Thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình giám sát cùa Quốc hội năm 2021.
- Biểu quyết thông qua một sổ luật (nếu kịp hoàn thiện).

Chiều: Dự phòng.

II. Đợt 02- Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội
Thứ tư, ngày 10-6-2020

Sáng:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thù tướng
Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

- Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt
trình bày Báo cáo thấm tra Luật Biên phòng Việt Nam.
, - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ
trình bày TỜ trình về dự án Luật Cư trú (sừa đổi).

- Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật .cùa Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). .

- Bộ trưởng, Chù nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của
Thủ tướng Chính phù trình bày Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Bạo.
cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát ứiển 'kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2030.
- Thảo luân ờ tồ về: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vung đồng băo dân tộc thiểu số vả miền núi giai đoạn 2021-2030.
Chiều:

- Thảo luân ờ tổ về:

+ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam;

+ Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 11-6-2020
Sáng:

- Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền
cùa Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môí trường của Quốc hội
Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm t-ra dự án Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày
Báo -cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xù' lý

vi phạm hành chính .

*■ Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.

Chiều:
* Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.

- Thào luân ờ tố về:
+ Dự án Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
+Dự án Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Thử sáu, ngày 12-6-2020

Sáng:
L Biểu quyết thông qua Luật sửa đối, bổ sung một sổ điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phưong thức đối tác công tư (PPP).
- Biểu quyết thông qua Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Giám

định tư pháp.
- Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
* Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.
Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chưong trình giám sát của Quốc hội

năm 2021.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chưong trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2021, điều chỉnh Chưong trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 202Ọ.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung mệt số điều, của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.

•

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bồ sưng một số điều của Luật Xây dựng.
* Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.
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Thứ bảy, ngày 13-6-2020
Sáng:
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa
úy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
- Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo họp đồng (sửa đổi).
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.
- Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

- Thảo luân ờ tổ về:
+ Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ờ nước ngoài theo hợp
đồng (sửa đổi).

+ Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.
Chiều: (Truyền hĩnh, phát thanh trực tiếp)

'

- Thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xẵ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Vãn Chiến giải trình ỷ kiến đại
biểu Quốc hội nêu.
Chủ nhật, ngày 14 -6-2020

Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 15-6-2020

- Xem xét, quyết định vấn đề quan trọng.
Thứ ba, ngày 16-6-2020
Sáng:
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu
Quốc hội.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
-Bộ trưởng Bộ Công ạn Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, ngày 17-6-2020
Sảng:

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách, nhà
.nước năm 2018.
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- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức

Quốc hội.

- Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi).
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính

quyền đô thị tại thành phố Đà Nang.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường.

- Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến
của đại biểu Quốc hội.

Thử năm, ngày 18-6-2020
Sáng:
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sừ dụng đất nông nghiệp.
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa

Luật Xừ lý vi phạm hành chính.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý ldến của đại biểu Quốc hội.
Chiều.:
- Thào luận ờ hội trường về dự án Luật Thòa thuận quốc tế.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giài trình ý kiến cựa đại biểụ

Quốc hội.

"

Thứ sáu, ngày 19-6-2020
Sảng:
- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

- Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hối Đào Ngọc Dung giải
trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp):

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chưong trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sầt chuyên đề “việc

thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.
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- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về vấn đề quan trọng (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp (nếu có).
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.
- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Thứ bảy, ngày 20-6-2020
Dự phòng.

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.
Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Dự KIÉN NỘI DƯNG KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Gửi xỉn ý kiến các vị đại biểu Quốc hội)
I. Đọi 01: Quốc hội họp trực tuyến
1. Họp phiên khai mạc kỳ họp

2. Thào luận 10 đự ản luật, 04 dự thảo nghị quyết (có thể biểu quyết thông
qua một số luật nếu kịp tiếp thu, hoàn thiện):
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật;

+ Luật Thanh niên (sửa đổi);

+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP);
+ Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án;
+ Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
và Luật Đê điều;

+ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xây dựng;

+ Luật Dầu tư (sừa đổi);
+ Luật Doanh nghiệp (sửa đổỉ);

+ Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,

điều chinh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;
+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021;
+ Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền độ thị tại
thành phố Đà Nằng;

+ Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Xem xét, thông qua 03 dự thảo:
+ Nghị quyết phê chuẩn Big) định Thương mại tự do Việt Nam - EƯ (EVFTA);
+ Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU(EVIPA);
+ Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao
động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

4. Xem xét Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó
có nội dung phòng, chống dịch Covid-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà

nước năm 2018.
5. Giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng,
chống xâm hại trẻ em”.
.

6. ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng họp ý
kiến, kiên nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
7. ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết
kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

II. Đụt 02: Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội

1. Xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bàọ dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

2. Thảo luận về các dự án luật trình Qụốc hội cho ý kiến:
+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp
đồng (sửa đổi);

+ Luật Biên phòng Việt Nam;
+ .Luật Thỏa thuận quốc tế;
+ Luật sửa dổi, bổ sung một số điều cùa Luật Bảo vệ môi trường;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
+ Luật Cư trú (sửa đổi).

3. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.
4. Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.
5. Biểu quyết thông qua các dự ắn Luật, dự thào Nghị quyết.
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6. Họp phiên bế mạc.

in. Các báo cáọ gũi đại biểu tự nghiên cửu:
- Các báo cáo két quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của ủy ban
hội, Hội. đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội (nếu có);

- Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Báo cáo công tác cùa ủy ban Thường vụ Quốc hội;
. - Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề
đã hứa tậí các kỳ họp trước1;
- Bảó cáo kết quả giám sát của ửy ban Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam2.

- Báo cấo tổng hợp kết quà hoạt động giám sát của Quốc hội, ùy ban
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2019.
- Báo cáo của Chính phủ về:
■ ■•+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí3;
Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội vả Hội đồng nhân dân. ■
2 Theo quy định tại Điều 3 0, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo khoản 4 Điều 67 cùa Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý
và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2019;

+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước4;
+ Kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 20195;

+ Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 20196;
+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường
quản lý đât đai có nguôn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các
công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ

gia đình, cá nhân khác sử dụng;
+ Việc rà soát, đánh giá thực trạng và dề xuất giải pháp khắc phục
tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số dòng sông lớn7;

+ Tình hình và-kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh
nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

- Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về:
+ Két quả kiểm toán Quỹ Bảo hiểm xã hội8; .

+ Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019./.

4 Theo Điều 134 của Luật Bảo vệ môi trường.
5 Theo quy định tại Điều 3 của Nghj quyết số 43/2017/QH14 vè đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật
vè an toàn thực phẳm giai đoạn 2016-2020.
6 Khoản 3, Điều 77 Luật Đièu ước quốc té 2016.
’ Khoản 7, Điều 3 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
8 Khoản 2, Đièu 16 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

