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LỜI GIỚI THIỆU 

Ngày 06 tháng 01 năm 1946, bằng hình thức tổng tuyển 
cử phổ thông đầu phiếu, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa ra đời. 

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một 
mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế 
dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt 
Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06 tháng 01 năm 
1946 là thắng lợi của tinh thần yêu nước, truyền thống giữ vững 
độc lập, tự do của dân tộc; thắng lợi của chính thể dân chủ cộng 
hòa lần đầu tiên được thiết lập trên đất nước Việt Nam; thắng lợi 
của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trải qua 75 năm 
trưởng thành và phát triển, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc; đã không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng 
các cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước, thực hiện tốt quyền 
lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó để luôn 
xứng đáng là một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của Nhân 
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 
(06/01/1946 - 06/01/2021), hướng tới ngày bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để 
bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về quá trình ra đời, phát triển của 
Quốc hội Việt Nam, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn “Tài liệu 
truyền thông hỏi - đáp: Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ”. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

BAN BIÊN TẬP 
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 Câu 1: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Quốc 
dân Đại hội Tân trào - Tiền thân của Quốc Hội Việt Nam? 
 

Trả lời: 
 - Hoàn cảnh ra đời: 
 Tháng 10 năm 1944, trước sự chuyển biến của tình hình 
thế giới có lợi cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho quốc dân đồng bào thông 
báo chủ trương triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập 
một cơ cấu đại biểu cho sự chân thành đoàn kết và hành động 
nhất trí của toàn thể quốc dân ta để tạo nên sức mạnh dân tộc 
bên trong và tranh thủ ngoại viện của quốc tế nhằm chớp thời 
cơ thuận lợi thực hiện cho được mục tiêu độc lập, tự do. Trong 
thư có đoạn viết: “... chúng ta phải có một cái cơ cấu đại biểu... 
do một cuộc Toàn quốc đại biểu Đại hội gồm tất cả các đảng 
phái cách mệnh và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. 
Một cơ cấu như thế mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh 
đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các 
hữu bang”. 

Giữa năm 1945, cao trào kháng Nhật cứu nước đang 
diễn ra sôi nổi, nhận thấy cơ hội ngàn năm có một cho nhân dân 
ta giải phóng dân tộc đang đến gần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ thị phải gấp rút triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành 
lập Chính phủ lâm thời cách mạng của nước Việt Nam. 
 - Ý nghĩa lịch sử: 
 Quốc dân Đại hội Tân Trào là một tiến bộ lớn trong lịch 
sử đấu tranh giải phóng của dân tộc ta. Đây là một Đại hội 
mang tầm vóc lịch sử của một Quốc hội, một cơ quan quyền 
lực nhà nước lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ cách mạng lâm thời) 
của nước Việt Nam được Quốc dân Đại hội bầu ra ngày 16 
tháng 8 năm 1945 là người đại diện chân chính, hợp pháp duy 
nhất của nhân dân Việt Nam để thực hiện những quyết sách lớn 
của công cuộc cứu nước và kiến quốc. Đây là thắng lợi lớn của 
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nghệ thuật chớp đúng thời cơ của Tổng bộ Việt Minh, của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; là sự sáng tạo độc đáo của Người trong việc 
vận dụng và thực thi từng bước tư tưởng dân quyền ngay trong 
tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập. 

Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son trong lịch sử vẻ 
vang của cách mạng Việt Nam. 
  

Câu 2: Đại hội Đại biểu Quốc dân (Quốc dân Đại hội 
Tân Trào) diễn ra vào thời gian nào? Những nội dung chính 
của Đại hội? 
        

 Trả lời: 
 Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, tại đình Tân Trào 
(huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Tổng bộ Việt Minh (Việt Nam độc lập Đồng minh hội) đã 
khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (nay gọi là Quốc dân Đại 
hội Tân Trào). Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện 
cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các 
giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc 
và một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào. 

Tại Đại hội, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng 
Cộng sản Đông Dương đã đọc bản báo cáo, trong đó nhấn 
mạnh hai vấn đề lớn: Tổng khởi nghĩa và bầu Ủy ban dân tộc 
giải phóng. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương lãnh đạo 
quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ khí của Nhật trước khi 
quân Đồng minh vào Đông Dương, giành lấy chính quyền, 
đứng địa vị cầm quyền mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải 
giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. Trên cơ sở đó, Đại hội đã 
tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản 
Đông Dương và Tổng bộ Việt Minh. 

  

Câu 3: 10 chính sách của Việt Minh được thông qua 
tại Quốc dân Đại hội Tân Trào gồm những nội dung gì?  
 

 Trả lời:  
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 1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập; 

2. Võ trang nhân dân. Phát triển Quân giải phóng Việt 
Nam; 

3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tuỳ 
từng trường hợp sung công làm của Quốc gia hay chia cho dân 
nghèo; 

4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế 
công bằng và nhẹ; 

5. Ban bố những quyền của dân cho dân: Nhân quyền; 
Tài quyền (quyền sở hữu); Dân quyền: Quyền phổ thông đầu 
phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, 
ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình 
quyền; 

6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm 
lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân; 

7. Ban bố Luật Lao động: Ngày làm 8 giờ, định lương 
tối thiểu, đặt xã hội bảo hiểm; 

8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông 
nghiệp. Mở mang Quốc gia ngân hàng; 

9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, 
phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết 
nền văn hóa mới; 

10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và 
các nước nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức 
ủng hộ của họ. 
 

 Câu 4: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày tháng năm nào, bối 
cảnh và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử? 
  

 Trả lời: 
 - Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày 06 tháng 01 năm 1946. 
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  - Bối cảnh: 
 Sau ngày 02 tháng 9 năm 1945, Việt Nam đã thành 
một nước độc lập, tự do. Chính phủ lâm thời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập là cơ quan điều hành 
nhà nước cao nhất giữ trọng trách lịch sử chỉ đạo toàn dân 
thực thi các nhiệm vụ cấp bách về nội trị, ngoại giao, về quân 
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội đợi đến ngày bầu Quốc hội để cử 
ra một Chính phủ chính thức, hợp pháp, hợp hiến. 

Ngày 03 tháng 9 năm 1945, tức là một ngày sau khi 
Nhà nước cách mạng ra đời, trong phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính 
phủ “tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế 
độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám 
tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, 
nghèo, tôn giáo, dòng giống v.v…”. Ngày 8 tháng 9 năm 
1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra Sắc lệnh số 14-SL quy định sẽ mở cuộc Tổng 
tuyển cử để bầu Quốc hội. Sắc lệnh ghi rõ: “Chiểu theo Nghị 
quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945 
tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo 
chính thể dân chủ cộng hòa và Chính phủ nhân dân toàn quốc 
sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu 
cử lên”.  

Ngày 26 tháng 9 năm 1945, Chính phủ lâm thời ban 
hành Sắc lệnh số 39-SL về thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ 
cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51-SL ngày 17 tháng 10 
năm 1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện 
theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu 
kín; Sắc lệnh số 71-SL ngày 02 tháng 12 năm 1945 bổ khuyết 
Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51 nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho người ứng cử. 

Việc chuẩn bị cho Tổng tuyển cử diễn ra rất khẩn 
trương trong điều kiện thù trong, giặc ngoài, tình hình chính 
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trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vừa kháng chiến ở miền 
Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm vụ rất cấp bách hàng 
ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm hòa hoãn với quân 
Tưởng ở miền Bắc; đồng thời lại vừa phải đấu tranh để 
chống lại những hành động phá hoại điên cuồng của chúng. 
Việc Chính phủ lâm thời ban hành một loạt các sắc lệnh đã 
thể hiện sự cố gắng hết sức để cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 
giành thắng lợi. 

Ngày 01 tháng 01 năm 1946, Chính phủ lâm thời đã 
cải tổ thành Chính phủ liên hiệp lâm thời, mở rộng thêm 
thành phần Chính phủ để thực hiện mục tiêu lớn là làm cho 
cuộc toàn dân tuyển cử được thành công tốt đẹp và chuẩn bị 
sẵn sàng việc họp Quốc hội. 

Ngày 05 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “…Ngày 
mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là 
ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong 
lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền 
dân chủ của mình…”. 

- Ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử: 
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước 

trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một 
thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính 
phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống 
chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để 
đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc 
bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, 
do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều 
hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải 
quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm 
tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh 
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thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu 
thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu 
tiên, là “Kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó 
là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể 
đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào 
không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các 
dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một 
khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho 
Tổ quốc”. 
  

 Câu 5: Hãy nêu những diễn biến chính của cuộc Tổng 
tuyển cử ngày 06 tháng 01 năm 1946? 
  

 Trả lời:  
 Ngày 06 tháng 01 năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng 
đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Riêng các tỉnh phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá 
hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, nhưng nói chung 
Tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở 
Nam Bộ, nhân dân đi bỏ phiếu rất đông, bất chấp bom đạn của 
giặc Pháp. Nhiều nơi nhân dân phải đổi cả xương máu để thực 
hiện quyền tự do, dân chủ của mình... Nhìn chung, ở cả 71 tỉnh, 
thành trong cả nước, có 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, phổ 
biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một số nơi phải bầu bổ 
sung còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. 
 Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 
được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó 
là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn 
thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
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hòa ra đời. Quốc hội đã cử ra Chính phủ chính thức, ấn định 
cho Việt Nam một Hiến pháp dân chủ.  
  

 Câu 6: Quốc hội khóa I (1946 - 1960) đã tổ chức bao 
nhiêu kỳ họp? Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ? 
  

 Trả lời:  
  - Quốc hội khóa I được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 04 
tháng 12 năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc; Trong nhiệm kỳ 14 
năm hoạt động, Quốc hội khóa I đã tổ chức 12 kỳ họp, trong đó 
có duy nhất một kỳ họp được tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội là 
kỳ họp thứ 3.  

- Kết quả hoạt động: 
 Quốc hội khóa I (1946 - 1960) với 12 kỳ họp đã có 
những đóng góp to lớn vào việc xây dựng nhà nước dân chủ 
cộng hòa từ những năm tháng đầu tiên sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công. Trong thời kỳ này, Quốc hội đóng vai 
trò rất quan trọng trong việc thành lập Chính phủ hợp hiến, hợp 
pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và “trao quyền bính 
cho chính quyền ấy”, bảo đảm cho Chính phủ đủ uy tín, hiệu 
lực để tổ chức nhân dân kháng chiến, kiến quốc, đưa cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Từ 
năm 1954 đến năm 1960, Quốc hội đã phát huy vai trò của 
mình trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà theo quy 
định của Hiệp định Genève. Những năm đầu sau khi hòa bình 
lập lại, Quốc hội cũng đã thông qua các kế hoạch khôi phục, cải 
tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, từng bước xây dựng chế độ 
dân chủ nhân dân, đưa miền Bắc tiến dần từng bước trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc 
đấu tranh thống nhất đất nước. 
 Trong nhiệm kỳ 14 năm hoạt động, Quốc hội khoá I đã 
xem xét và thông qua bản Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959, 
16 đạo luật và 50 nghị quyết, trong đó có những đạo luật quan 
trọng như Luật Cải cách ruộng đất, Luật Quy định quyền tự do 
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hội họp, Luật Quy định quyền lập hội, Luật Bảo đảm quyền tự 
do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật 
và thư tín của nhân dân và Luật Về chế độ báo chí. Đây là 
những đạo luật quy định những quyền tự do rất cơ bản của 
người dân. 

Luật Hôn nhân và gia đình (1959) quy định nguyên tắc 
chung về kết hôn tiến bộ một vợ một chồng; trách nhiệm và 
quyền lợi của vợ chồng, về quan hệ giữa cha mẹ và con cái và 
vấn đề ly hôn... Luật Bầu cử Quốc hội (1959) quy định tất cả 
“công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không phân biệt 
dân tộc, nòi giống, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín 
ngưỡng, tình trạng tài sản, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời 
hạn cư trú, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử Quốc hội và 
từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội”. 
 Ngay từ những ngày đầu khi vừa giành được chính 
quyền, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã góp phần quan 
trọng vào hoạt động đối ngoại chung của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội đã nhất trí để Chính phủ ký với 
Pháp Hiệp định sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 năm 1946. 
 Đánh giá về công lao to lớn của Quốc hội khóa I, tại kỳ 
họp thứ 12, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nói: “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân vì nước, đã 
làm trọn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những người đại biểu 
của nhân dân”. 
 

 Câu 7: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa II (1960 - 
1964) diễn ra vào thời gian nào? Bối cảnh lịch sử và những 
kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ? 
 

 Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa II (1960 - 1964) 
diễn ra vào ngày 08 tháng 5 năm 1960. 
 - Bối cảnh lịch sử: 
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 Trong giai đoạn này, Nghị viện nhân dân được đổi tên là 
Quốc hội và được tổ chức theo các quy định của Hiến pháp 
năm 1959 và Luật Tổ chức Quốc hội ngày 14 tháng 7 năm 
1960. Đây là thời kỳ Quốc hội hoạt động trong điều kiện miền 
Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn 
cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. 
 - Kết quả hoạt động: 
 Đây là khóa Quốc hội đầu tiên hoạt động theo những 
nguyên tắc của Hiến pháp 1959, là khóa đầu tiên cả nước thực 
hiện kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế quốc dân theo đường 
lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Tại 
kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch, Tổng 
thư ký, 14 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết. Quốc hội 
thành lập Ủy ban dự án pháp luật và Ủy ban kế hoạch và ngân 
sách của Quốc hội. 

Trong nhiệm kỳ khóa II, ngoài hai Ủy ban mà Quốc hội 
đã thành lập theo quy định của Hiến pháp 1959, Quốc hội đã 
thành lập thêm Ủy ban Thống nhất (1963). Trong 4 năm hoạt 
động, với 8 kỳ họp, Quốc hội khóa II đã thay mặt nhân dân 
quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trên cương vị 
là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. 

Quốc hội khóa II đã thông qua 6 đạo luật quan trọng về 
tổ chức của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; 
sửa đổi bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với hoàn 
cảnh chiến tranh mới. Đó là: Luật Tổ chức Quốc hội (1960); 
Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ (1960); Luật Tổ chức Tòa 
án nhân dân (1960); Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
(1960); Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính 
các cấp (1962); Luật Sửa đổi bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự 
(1962). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 pháp lệnh 
như Pháp lệnh về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Pháp 
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lệnh quy định cụ thể về tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao; Pháp lệnh quy định chế độ phục vụ của sĩ quan công an 
nhân dân vũ trang; Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà 
nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy… 

Bốn năm hoạt động của Quốc hội khóa II là một chặng 
đường lịch sử phát triển mới của đất nước nhằm đẩy mạnh sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh thực 
hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. Ghi nhận những kết quả to 
lớn mà Quốc hội đã đạt được trong những năm 1960 - 1964, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Quốc hội khóa II là “Quốc hội 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất 
nước nhà”. 

 

 Câu 8: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa III 
(1964 - 1971) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã 
đạt được trong nhiệm kỳ? 
  

Trả lời:  
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa III diễn ra vào 
ngày 26 tháng 4 năm 1964. 
 - Kết quả hoạt động: 
 Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch. Quốc hội 
khoá III hoạt động trong thời chiến, nên nhiệm kỳ của Quốc hội 
đã kéo dài đến quý I năm 1971. Trong 7 năm, Quốc hội đã họp 
7 kỳ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp 95 phiên, nhưng 
đã thông qua rất nhiều nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, đối ngoại, về tổ chức hành chính, về nhân sự 
phục vụ sự nghiệp xây dựng miền Bắc, phục vụ sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. Lúc này, mọi yêu 
cầu nhiệm vụ về quân sự, kinh tế, chính trị… đòi hỏi phải được 
giải quyết kịp thời. Trước tình hình khẩn trương đó, tại phiên 
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họp ngày 10 tháng 4 năm 1965, Quốc hội đã thông qua Nghị 
quyết giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thêm một số quyền 
hạn trong trường hợp Quốc hội không có điều kiện thuận tiện 
để họp. Theo đó, mối quan hệ giữa Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội với Chính phủ ngày càng chặt chẽ và được duy trì 
thường xuyên. Những chủ trương, chính sách, những nhiệm vụ 
công tác lớn về chống Mỹ, cứu nước, về chính sách kinh tế thời 
chiến, về đấu tranh thống nhất, về đối ngoại đều được Chính 
phủ kịp thời báo cáo trước Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và được Quốc hội phê chuẩn nhanh chóng. Sự thống 
nhất giữa Quốc hội và Chính phủ là điều kiện quan trọng bảo 
đảm động viên kịp thời yêu cầu của chiến tranh. 

Trong hoàn cảnh chiến tranh diễn ra ác liệt, Quốc hội và 
Chính phủ đã động viên quân và dân cả nước đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, hết lòng chi 
viện kịp thời và ngày càng lớn cho miền Nam đánh bại chiến 
lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh” của đế quốc Mỹ; tích cực làm nghĩa vụ quốc tế đối với 
cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Campuchia và nhân 
dân Lào anh em. 

Trong giai đoạn này, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam 
với Quốc hội các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng 
nhằm tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân yêu chuộng 
hoà bình trên thế giới, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Đánh giá về công lao và sự đóng góp của Quốc hội đối 
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng nêu rõ: Quốc hội khóa III là Quốc hội đánh thắng chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc và bảo đảm cho miền Bắc làm tròn nghĩa vụ 
của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. 
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 Câu 9: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IV (1971 
- 1975) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã đạt 
được trong nhiệm kỳ? 
  

Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IV (1971 - 1975) 
diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 1971. 
 - Kết quả hoạt động:  
 Tại nhiệm kỳ này, Quốc hội thành lập 6 ủy ban: Ủy ban 
Dự án pháp luật, Ủy ban Kế hoạch và ngân sách, Ủy ban Thống 
nhất, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Văn hóa - xã hội. Ngày 05 tháng 
02 năm 1974, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thành lập thêm Ủy 
ban Đối ngoại của Quốc hội. 

Trong 4 năm hoạt động, Quốc hội họp 5 kỳ, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội họp 53 phiên và đã ban hành nhiều nghị 
quyết quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của các 
kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế; phê chuẩn các dự toán 
và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, góp phần quan 
trọng vào việc củng cố và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm sức mạnh để đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai của Mỹ, tiêu biểu là trận “Điện Biên Phủ trên không” 
vào tháng 12 năm 1972 buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán 
và ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam. Quốc hội hoan nghênh 
và thông qua Nghị quyết về việc ký kết Hiệp định về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973). Hoạt động của 
Quốc hội đã góp phần quan trọng trong cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy của quân và dân ta nhằm đánh đổ chế độ thực dân mới 
của đế quốc Mỹ ở miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ, thống nhất Tổ quốc. 

Kết quả hoạt động của Quốc hội khóa IV đã góp phần 
tạo thêm sức mạnh cho nhân dân ta thực hiện chiến lược tiến 
công, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn vào mùa xuân năm 1975, đánh đổ chế độ thực dân mới của 
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đế quốc Mỹ ở miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ và thống nhất Tổ quốc. 

  

Câu 10: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V (1975 
- 1976) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã đạt 
được trong nhiệm kỳ? 
  

 Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V (1975 - 1976) 
diễn ra vào ngày 06 tháng 4 năm 1975. 
 - Kết quả hoạt động: 

Tại nhiệm kỳ này Quốc hội thành lập 6 ủy ban: Ủy ban 
Dự án pháp luật, Ủy ban Kế hoạch và ngân sách, Ủy ban Dân 
tộc, Ủy ban Văn hóa - xã hội, Ủy ban Thống nhất và Ủy ban 
Đối ngoại. 

Quốc hội khóa V ra đời trong bối cảnh lịch sử miền Nam 
vừa mới giải phóng (30 tháng 4 năm 1975) và hoạt động chưa 
đầy 2 năm (1975 - 1976). Quốc hội chỉ họp 2 kỳ, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội họp 10 phiên, nhưng đã quyết định được 
nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã góp phần 
quan trọng trong việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. 
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã long trọng tuyên bố: “Hơn 
một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên trên Tổ quốc thân yêu 
của chúng ta không còn bóng một tên xâm lược, dân tộc ta hoàn 
toàn làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây nhân dân ta đời đời 
sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Đó là thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử và có tính thời đại của dân tộc Việt Nam ta”… 

Quốc hội đã nghiên cứu, thảo luận đánh giá tình hình 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1975 và quyết định kế hoạch 
Nhà nước năm 1976, năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai, mở đầu thời kỳ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Quốc hội đã phê chuẩn 
quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1975 và dự toán ngân sách 
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nhà nước năm 1976; đồng thời quyết định cải tiến hệ thống các 
đơn vị hành chính, phê chuẩn việc giải thể cấp khu và hợp nhất 
một số tỉnh nhỏ thành tỉnh lớn theo chủ trương của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. 

Để thực hiện nhiệm vụ thống nhất nước nhà về mặt Nhà 
nước, trên cơ sở sự nhất trí giữa Quốc hội và Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa với các cơ quan có trách nhiệm ở miền 
Nam, ngày 27 tháng 10 năm 1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã họp phiên họp đặc biệt để thảo luận, thông qua Đề án thực 
hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, cử đoàn đại biểu 
miền Bắc tham dự Hội nghị Hiệp thương với đoàn đại biểu 
miền Nam. Tại Hội nghị, 22 đại biểu của đoàn miền Nam và 14 
đại biểu của đoàn miền Bắc đã trình bày quan điểm và nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân đối với yêu cầu thống nhất 
nước nhà. Hội nghị đã khẳng định: “Cần hoàn thành thống nhất 
nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là 
sự thống nhất trọn vẹn vững chắc nhất”. 

Tại kỳ họp thứ hai (tháng 12 năm 1975), Chủ tịch Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh đã vui mừng báo cáo 
kết quả của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. 
Quốc hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương, mở ra thời kỳ 
phát triển mới của nước Việt Nam thống nhất. 

Thành công của Hội nghị Hiệp thương và chính trị thống 
nhất Tổ quốc và kết quả của Hội nghị được Quốc hội phê chuẩn 
đã tạo nên một luồng không khí phấn khởi mới, động viên toàn 
dân hăng hái thi đua hoàn thành kế hoạch kinh tế nhà nước và 
tích cực chuẩn vị để thực hiện kế hoạch bầu Quốc hội chung 
của nước Việt Nam thống nhất. 
  

 Câu 11: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VI 
(1976 - 1981) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã 
đạt được trong nhiệm kỳ? 
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Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VI (1976 - 1981) 
diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1976. 
 - Kết quả hoạt động:  
 Tại nhiệm kỳ, Quốc hội thành lập 6 Ủy ban: Ủy ban Kế 
hoạch và Ngân sách; Ủy ban Dự án pháp luật; Ủy ban Dân tộc; 
Ủy ban Văn hóa và Giáo dục, Ủy ban Y tế và Xã hội; Ủy ban 
Đối ngoại. 

Để thể hiện tính liên tục của Nhà nước qua các giai đoạn 
đấu tranh cách mạng, Quốc hội đã quy định khóa Quốc hội của 
nước Việt Nam thống nhất là Quốc hội khóa VI. Quốc hội 
quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc huy mang 
dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Quốc ca là 
bài Tiến quân ca và chính thức đặt tên cho thành phố Sài Gòn - 
Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh; quy định Thủ đô của 
nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội. Đồng thời, Quốc hội đã 
ra Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ 5 năm (1976 - 1981), Quốc hội khóa VI 
đã họp 7 kỳ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban 
thường trực của Quốc hội cũng đã làm việc thường xuyên để 
nghiên cứu, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng 
của đất nước, như: Thông qua nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 
Nhà nước 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980); phê chuẩn việc 
phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh và một số tỉnh, thành khác... 

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 12 năm 1980), Quốc 
hội đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là thông qua Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và Hiến pháp mới của Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam - Hiến pháp 1980. Đây là bản Hiến pháp 
thứ ba được Quốc hội thông qua để đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị trong giai đoạn mới. Hiến pháp 1980 đã khẳng 
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định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước 
có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...”. Sự ra đời của 
Hiến pháp mới là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính 
trị của đất nước, là vũ khí sắc bén để toàn dân, toàn quân tiếp 
tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, quyết tâm xây dựng thành công một Nước Việt Nam hòa 
bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 

Với trách nhiệm của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
cũng đã ban hành 5 pháp lệnh: Pháp lệnh về việc xin ân giảm 
án tử hình và xét duyệt án tử hình; Pháp lệnh về bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em; Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số 
điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh; Pháp lệnh 
sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 
quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Pháp lệnh 
trừng trị tội hối lộ. 

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa VI cũng có 
những chuyển biến tích cực theo hướng mở rộng quan hệ với 
các nước và các tổ chức quốc tế. Điển hình là Quốc hội đã gia 
nhập Liên minh Nghị viện thế giới và có những đóng góp tích 
cực tại các diễn đàn của tổ chức liên nghị viện này. 
 

 Câu 12: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VII 
(1981 - 1987) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã 
đạt được trong nhiệm kỳ?  

  

Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VII (1981 - 1987) 
diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1981. 
 - Kết quả hoạt động: 
 Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII, với 12 kỳ họp, 
Quốc hội đã ban hành được 10 đạo luật và 35 nghị quyết; Hội 
đồng Nhà nước ban hành được 15 pháp lệnh. Ngoài các đạo 
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luật về tổ chức bộ máy nhà nước được ban hành mới theo Hiến 
pháp 1980, đáng chú ý là lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành Bộ 
luật Hình sự (1985) gồm 280 điều quy định về tội phạm và hình 
phạt; Luật Hôn nhân gia đình (1986) gồm 57 điều trên cơ sở kế 
thừa và phát triển Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, thể 
hiện bước phát triển đáng kể trong hoạt động lập pháp của 
Quốc hội. 

Quốc hội đã triển khai thực hiện chức năng quyết định 
các vấn đề quan trọng của đất nước, như: Thành lập các cơ 
quan Nhà nước ở Trung ương; thông qua các nghị quyết về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; quyết định các vấn 
đề về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Bộ 
trưởng... 

Hoạt động giám sát cũng được Quốc hội và Hội đồng 
Nhà nước coi trọng, tập trung về các vấn đề quản lý kinh tế - xã 
hội, việc thi hành Hiến pháp, pháp luật nhằm tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp đã có bước 
cải tiến với việc tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội đã tập 
trung chất vấn vào việc đánh giá những sai lầm, khuyết điểm về 
việc thực hiện chính sách giá - lương - tiền; đồng thời đề ra 
những biện pháp khắc phục. 

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình của các dân tộc, trong hoạt động đối ngoại, Quốc hội 
luôn tuân thủ nguyên tắc nhất quán, ủng hộ những sáng kiến 
hòa bình, bảo đảm an ninh chung của nhân loại. 
 

 Câu 13: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIII 
(1987 - 1992) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã 
đạt được trong nhiệm kỳ?   
  

 Trả lời: 
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIII (1987 - 
1992) diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 1987. 
 - Kết quả hoạt động: 
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 Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu 
sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng đề ra nhằm ổn định tình hình kinh tế 
- xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ 
quốc tế, đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa. 
 Để đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước bằng pháp luật, 
trong nhiệm kỳ 5 năm với 11 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 2 
bộ luật, 25 đạo luật và Hội đồng Nhà nước đã ban hành 39 pháp 
lệnh. Đáng chú ý là nhiều đạo luật quan trọng thể chế hóa chính 
sách kinh tế mới lần đầu tiên đã được ban hành, như Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam (1987), mở đường cho việc đẩy 
mạnh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Doanh nghiệp tư 
nhân (1990) và Luật Công ty (1990) là những đạo luật quan 
trọng thể chế hóa đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần ở nước ta. Lần đầu tiên các luật này thừa 
nhận quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và quyền thành 
lập công ty và doanh nghiệp tư nhân. Quốc hội còn ban hành 
các luật về thuế như: Luật Thuế doanh thu, Luật Thuế tiêu thụ 
đặc biệt, Luật Thuế lợi tức, Bộ luật Hàng hải, Luật Hàng không 
dân dụng. Hội đồng Nhà nước đã ban hành hàng loạt pháp lệnh 
điều chỉnh các mặt khác nhau của đời sống xã hội. 

Tại kỳ họp thứ 5, tháng 6 năm 1989, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 
gồm 27 thành viên do đồng chí Võ Chí Công làm Chủ tịch, để 
tiến hành sửa đổi Hiến pháp 1980 một cách cơ bản và toàn 
diện, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Hiến pháp 
mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được 
Quốc hội khóa VIII xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 11 năm 
1992. Kế thừa và phát triển các bản hiến pháp trước đây, ngoài 
việc thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Hiến pháp 
1992 đã thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
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kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tạo cơ sở pháp lý đưa đất 
nước phát triển trong giai đoạn mới. 

Trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước và giám sát hoạt động của các cơ quan 
nhà nước, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng dân tộc, các 
Ủy ban thường trực của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội 
và các đại biểu Quốc hội đã có nhiều cố gắng, quan tâm đến 
những vấn đề nóng bỏng, cấp bách về kinh tế - xã hội và thi 
hành pháp luật, nhằm nâng cao vai trò của Quốc hội, từng bước 
vươn lên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp 
ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, ngoài việc 
thảo luận, ra nghị quyết về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và 
ngân sách nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định sáp nhập 
các bộ và thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao của nhà nước. So 
với các nhiệm kỳ trước, cách bàn bạc và biểu quyết của Quốc 
hội khóa VIII được thực hiện dân chủ và cởi mở hơn, thể hiện 
được trách nhiệm của Quốc hội và đại biểu Quốc hội với cử tri 
cả nước. 
  

 Câu 14: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IX 
(1992 - 1997) diễn ra vào thời gian nào? Những kết quả đã 
đạt được trong nhiệm kỳ?  
  

 Trả lời:  
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992 - 1997) 
diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 1992. 

- Kết quả hoạt động: 
 Trong nhiệm kỳ khóa IX, qua 11 kỳ họp, Quốc hội đã 
tập trung thời gian, trí tuệ để đẩy mạnh hoạt động lập pháp với 
kết quả là 36 luật, bộ luật và 43 pháp lệnh đã được ban hành. 
Quốc hội đã ưu tiên ban hành các văn bản cần thiết nhằm thiết 
lập hệ thống chính sách nhất quán, tạo môi trường ổn định và 
thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế với vai 
trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; góp phần đổi mới cơ chế 
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quản lý kinh tế, trong đó có việc đổi mới chính sách tài chính, 
tiền tệ, giá cả nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất, huy động, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng tích lũy để tạo vốn đầu tư 
phát triển.Nhiều đạo luật tạo cơ sở pháp lý hình thành môi 
trường ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của các thành 
phần kinh tế đã được Quốc hội khóa IX ban hành, như: Luật 
Đất đai, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật 
Phá sản doanh nghiệp, Luật Công ty (sửa đổi), Luật Doanh 
nghiệp tư nhân (sửa đổi), Luật Khuyến khích đầu tư trong 
nước, các luật về thuế… 

Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng 
và phát triển đất nước, như hàng năm, Quốc hội xem xét và 
thông qua các nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước; phân 
bổ ngân sách nhà nước; các vấn đề cơ bản về đối nội và đối 
ngoại… Đáng chú ý là lần đầu tiên sau 10 năm tiến hành đổi 
mới, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch 
5 năm (1996 - 2000), thể hiện vai trò và trách nhiệm của Quốc 
hội trước định hướng phát triển lâu dài của đất nước. Quốc hội 
cũng đã quyết định việc miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn việc bổ 
nhiệm một số nhân sự cấp cao của nhà nước; sáp nhập một số 
bộ, ngành; việc chia tách một số tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Công tác giám sát của Quốc hội cũng đã có những đổi 
mới nhất định như tiến hành nghe các báo cáo hoạt động của 
các cơ quan nhà nước ở Trung ương; cử các đoàn đi kiểm tra, 
giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Chất vấn và trả 
lời chất vấn được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Quốc hội, của Chính phủ 
và các cơ quan hữu quan trước nhân dân. Đặc biệt là từ năm 
1994 đến nay, các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội đã 
được phát thanh và truyền hình trực tiếp, tạo không khí cởi mở, 
đối thoại giữa người hỏi và người trả lời, được nhân dân quan 
tâm theo dõi và hoan nghênh. 
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Quốc hội đã chú trọng đến công tác dân nguyện, tiếp dân 
và giải quyết các đơn thư của nhân dân. Nhiều đoàn công tác 
của Quốc hội đã trực tiếp đến các địa phương, cơ sở để đôn 
đốc, xem xét việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội giai đoạn này cũng có 
nhiều đổi mới. Các cơ quan của Quốc hội đã triển khai hoạt 
động đối ngoại một cách chủ động, tích cực, thực hiện có kết 
quả chính sách rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
đối ngoại, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thành 
công chính sách đối ngoại Việt Nam “muốn là bạn với tất cả 
các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển”. 

Kết thúc nhiệm kỳ, khi đánh giá về hiệu quả hoạt động 
của Quốc hội khóa IX, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã 
nêu rõ: cùng với toàn Đảng, toàn dân, các cơ quan khác trong 
bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
Quốc hội đã không ngừng phấn đấu, góp phần quan trọng vào 
những thành tựu đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VII của Đảng và 10 năm đổi mới của đất nước ta. 
  

 Câu 15: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa X (1997 
- 2002) diễn ra vào thời gian nào? Trong nhiệm kỳ, Quốc hội 
đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp? Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc 
hội khóa X đã có những hoạt động nổi bật nào?    

  

Trả lời:  
  - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa X (1997 - 2002) 
diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1997. 
 - Trong nhiệm kỳ 5 năm (1997 - 2002), Quốc hội đã tổ 
chức 11 kỳ họp và 50 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Quốc hội khóa X đã tập trung công sức, trí tuệ và thời gian 
để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đẩy mạnh 
công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
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nước; tính dân chủ trong hoạt động ngày càng được phát huy, 
tính hình thức ngày càng giảm.  
 - Một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực lập pháp: 
 Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã ban hành được 1 bộ 
luật, 31 luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành được 39 
pháp lệnh. Các văn bản luật và pháp lệnh được ban hành đã 
quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn đề ra, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết 
các vấn đề bức xúc của cuộc sống và công cuộc phát triển đất 
nước.  

Tại kỳ họp thứ 10 từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 25 
tháng 12 năm 2001, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
51/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến 
pháp 1992, nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX (năm 2001). Đây 
là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tiếp tục cải cách tổ chức 
bộ máy Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu 
quả và hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do 
dân và vì dân. Cụ thể là ở Điều 84 của Hiến pháp 1992 đã được 
bổ sung quy định: Quốc hội phân bổ ngân sách Trung ương còn 
việc phân bổ ngân sách địa phương thì được giao cho Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh; Quốc hội quyết định chính sách tôn giáo; 
phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên 
Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; 
về quyền của Quốc hội phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế 
do Chủ tịch nước trực tiếp ký. 
 Vai trò của Quốc hội được tăng cường trong việc xem 
xét và quyết định các vấn đề nhân sự cấp cao.  

Vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình 
xây dựng pháp luật được nâng cao. Việc tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân, các ngành, các cấp về các dự án luật, pháp lệnh được 
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tiếp tục coi trọng và có những đổi mới đáng kể nhằm phát huy 
trí tuệ của các tầng lớp nhân dân cả nước. Các đợt lấy ý kiến 
nhân dân về các dự án luật ngày càng có hiệu quả thiết thực và 
đã trở thành những cuộc sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp 
trong cả nước. Sự chuẩn bị và phối hợp giữa cơ quan soạn thảo 
và cơ quan thẩm tra đã có bước tiến bộ. Việc xem xét và thông 
qua dự án luật tại kỳ họp Quốc hội đã có cải tiến, góp phần 
nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ của việc xem xét và 
thông qua dự án luật. 
 

 Câu 16: Các vấn đề quan trọng của đất nước đã được 
Quốc hội khóa X, nhiệm kỳ (1997 - 2002) quyết định như thế 
nào?  
 

 Trả lời:  
- Cùng với hoạt động lập pháp, Quốc hội ngày càng chú 

trọng và chủ động hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước:  

Quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các 
chương trình, mục tiêu quốc gia, tổ chức bộ máy và nhân sự 
của các cơ quan Nhà nước do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, 
các vấn đề về bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, Quốc 
hội đã xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết về kế hoạch 5 năm 
(1996 - 2000) và thông qua Nghị quyết về kế hoạch 5 năm tiếp 
theo (2001 - 2005); thông qua Nghị quyết về tiêu chuẩn các 
công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết 
định chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thảo luận 
và quyết định thực hiện 3 dự án quan trọng, đó là: Dự án trồng 
mới 5 triệu ha rừng, Dự án khí - điện - đạm ở Bà Rịa - Vũng 
Tàu và Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất. Quốc hội đã 
dành công sức, thận trọng xem xét, quyết định chủ trương đầu 
tư dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La - một công trình phức tạp 
và lớn nhất nước ta, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật 
chất phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong 
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thời kỳ mới. Quốc hội cũng đã nghe báo cáo và cho ý kiến về 
dự án đường Hồ Chí Minh để Chính phủ có cơ sở tiếp tục 
chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc 
phê chuẩn “Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa” tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6 năm 2000); Nghị quyết 
về việc phê chuẩn “Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 
song phương” tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11 năm 2001). 
  

Câu 17: Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội khóa X, 
nhiệm kỳ (1997 - 2002) đã có những hoạt động nổi bật nào?  
  

 Trả lời: 
 - Hoạt động giám sát của Quốc hội khóa X được triển 
khai tích cực, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức giám 
sát. Quốc hội đã tập trung giám sát việc thi hành Hiến pháp, 
pháp luật; hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện những nhiệm vụ quan trọng về kinh tế, ngân sách nhà 
nước, về dân tộc, miền núi, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân; vấn đề giao lưu kinh tế qua biên giới, đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA); việc 
thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Chương trình 135, 
vấn đề cử tuyển và chính sách đào tạo, sử dụng đối với con em 
đồng bào các dân tộc thiểu số; hoạt động điều tra, truy tố, xét 
xử… Hoạt động giám sát tại các kỳ họp đã được đổi mới, theo 
đó, nội dung giám sát ngày càng phong phú, được thảo luận dân 
chủ hơn. Thời gian dành cho việc xem xét các báo cáo cũng 
được bố trí thỏa đáng hơn. Các phiên chất vấn đều được phát 
thanh, truyền hình trực tiếp. 
  

 Câu 18: Trong lĩnh vực đối ngoại, Quốc hội khóa X, 
nhiệm kỳ (1997 - 2002) đã có những hoạt động nổi bật nào?  
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Trả lời:  
 - Trong nhiệm kỳ này, hoạt động đối ngoại của Quốc hội 
đã được triển khai chủ động trên nhiều địa bàn, với nhiều chủ 
thể khác nhau nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với 
tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng trong khu vực 
Đông Nam Á; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trên các 
diễn đàn nghị viện đa phương như: Tổ chức Liên minh Nghị 
viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO), Liên minh Nghị 
viện thế giới (IPU); Hiệp hội các Nghị viện châu Á vì hòa bình 
(AAPP); Liên minh Nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF);         
Diễn đàn Nghị sĩ châu Á - Thái Bình Dương (APPF); Diễn đàn 
Nghị sĩ châu Á về dân số và phát triển (AFPDD). 

Ngoài ra, hoạt động giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam 
với cơ quan lập pháp các và các tổ chức Liên nghị viện cũng 
được đẩy mạnh. Tổng cộng có 129 đoàn đại biểu Quốc hội từ 
các nước, trong đó có 16 Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm 
việc với Quốc hội Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu Quốc hội 
Việt Nam đã đi thăm chính thức các nước, tham dự các kỳ họp 
thường niên của Đại hội đồng AIPO; Chủ tịch Quốc hội Nông 
Đức Mạnh đã tham dự kỳ họp lần thứ 100 của Liên minh Nghị 
viện thế giới (IPU) và Hội nghị thiên niên kỷ các vị đứng đầu 
cơ quan lập pháp các nước trên thế giới lần đầu tiên được tổ 
chức tại trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Đặc 
biệt, tại kỳ họp lần thứ 22 Đại hội đồng AIPO ở Bangkok (Thái 
Lan), Quốc hội Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch và Tổng thư 
ký AIPO nhiệm kỳ 2001 - 2002 và đã đăng cai, tổ chức thành 
công kỳ họp Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 tại Hà Nội vào 
tháng 9 năm 2002. 
  

 Câu 19: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI 
(2002 - 2007) diễn ra vào thời gian nào? Trong nhiệm kỳ, 
Quốc hội đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp? Bối cảnh của nhiệm 
kỳ?    
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 Trả lời:  
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) 
diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2002.  
 - Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã tổ chức 11 kỳ họp. Quốc 
hội khóa XI diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước 
được triển khai một cách toàn diện, mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kế thừa và 
phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các khóa trước, 
Quốc hội đã tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, đạt được 
những tiến bộ quan trọng trong việc thực hiện những chức năng 
cơ bản của Quốc hội. 
  

 Câu 20: Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội khóa XI, 
nhiệm kỳ (2002 - 2007) đã có những hoạt động nổi bật gì?  

 

Trả lời: 
 - Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội đã có bước đột phá 
lớn. Với những đổi mới quan trọng về quy trình lập pháp, Quốc 
hội đã xem xét, thông qua 84 luật, bộ luật, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét, thông qua 31 pháp lệnh. Chất lượng các dự 
án luật, pháp lệnh được thông qua đã bám sát yêu cầu của cuộc 
sống, xử lý tốt một số vấn đề nhạy cảm và phản ánh đầy đủ hơn 
thực tiễn xã hội. Nội dung các vấn đề được quy định trong các 
luật, bộ luật cơ bản bao quát các lĩnh vực của đời sống, từ kinh 
tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng 
- an ninh, đối ngoại đến tổ chức bộ máy Nhà nước, phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc 
biệt, Quốc hội đã dành nhiều thời gian, công sức để sửa đổi, bổ 
sung hoặc ban hành mới các đạo luật về kinh tế thuộc các lĩnh 
vực: doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, tín dụng, thương mại, 
kinh doanh bất động sản, cải cách chính sách thuế..., phù hợp 
với điều kiện và mục tiêu của đất nước, yêu cầu thực hiện các 
cam kết quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
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nhất là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). Nhiều bộ luật lớn quy định về trình tự thủ tục đã được 
sửa đổi hoặc ban hành mới như Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật 
Tố tụng hình sự; nhiều vấn đề mới và khó như: Cạnh tranh, sở 
hữu trí tuệ, chứng khoán, chuyển giao công nghệ... đã được 
Quốc hội ban hành các đạo luật để điều chỉnh. 
  

 Câu 21: Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội khóa XI, 
nhiệm kỳ (2002 - 2007) đã có những hoạt động nổi bật gì?  
  

 Trả lời: 
 - Hoạt động giám sát có bước đổi mới cả về nội dung và 
hình thức, góp phần thúc đẩy việc thực hiện pháp luật, nghị 
quyết của Quốc hội. Nội dung giám sát đã tập trung vào các 
vấn đề bức xúc được dư luận phản ánh và nhân dân quan tâm, 
như: Đầu tư dàn trải, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản; 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; triển khai thực hiện một số 
công trình quan trọng quốc gia (nhà máy lọc dầu Dung Quất, 
Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng); giáo dục; y tế; phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật v.v... 

Phương thức tiến hành giám sát đã có những cải tiến 
nhất định, theo hướng tăng cường giám sát tối cao, xem xét báo 
cáo của Chính phủ kết hợp với giám sát thực tế tại địa phương, 
cơ sở; vừa thực hiện giám sát thường xuyên, vừa giám sát theo 
chuyên đề. Việc Quốc hội tiến hành giám sát tại kỳ họp đối với 
một số nội dung chuyên sâu, đổi mới việc chất vấn kết hợp với 
việc nghe báo cáo giám sát chuyên đề đã góp phần nâng cao 
hiệu quả giám sát tối cao, được cử tri hoan nghênh. 

Kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội đã có tác động 
mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Qua giám 
sát, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã đưa 
ra nhiều ý kiến, kiến nghị (thông qua các báo cáo thẩm tra, 
thuyết trình và thảo luận) đóng góp vào hoạt động lập pháp và 
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quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phần lớn những 
kết luận, kiến nghị của cơ quan giám sát đã được các cơ quan 
chức năng tiếp thu trong quá trình xây dựng các dự án luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, cơ chế chính sách và công tác chỉ đạo 
điều hành của ngành, lĩnh vực. Trong các báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ hằng năm, Chính 
phủ đã khẳng định thành quả đạt được có phần đóng góp quan 
trọng từ kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tác động 
của hoạt động giám sát cũng đã tạo nên chuyển biến đáng kể về 
tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 
 

Câu 22: Các vấn đề quan trọng của đất nước đã được 
Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ (2002 - 2007) quyết định như thế 
nào? 
   

 Trả lời:  
 - Việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước 
ngày càng thực chất hơn. Quốc hội khóa XI đã xem xét, quyết 
định nhiều vấn đề quan trọng, từ tổ chức bộ máy Nhà nước, 
nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền của Quốc hội; nhiệm vụ, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước cho đến 
chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia; 
phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và một số nước; phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt 
Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới... 

Ngoài ra, với việc thông qua Luật Ngân sách nhà nước 
(sửa đổi) và Luật Kiểm toán nhà nước, Quốc hội đã tạo lập cơ 
chế bảo đảm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền giám sát và 
quyết định những vấn đề quan trọng về tài chính, ngân sách.  

 

Câu 23: Trong lĩnh vực đối ngoại, Quốc hội khóa XI, 
nhiệm kỳ 2002 - 2007 đã có những hoạt động nổi bật gì?  

 

 Trả lời:   
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 - Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần 
phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng, đất 
nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. 

Kết quả nổi bật của các hoạt động đối ngoại song 
phương là đã củng cố, phát triển quan hệ với nghị viện các 
nước láng giềng, các nước ASEAN và Đông Bắc Á, tạo môi 
trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ, nghị viện châu Âu, nghị 
viện nhiều nước thuộc liên minh châu Âu, làm cho các mối 
quan hệ này phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; phát triển 
quan hệ với nghị viện các nước thuộc khu vực châu Phi và các 
nước Trung, Nam Mỹ; củng cố và từng bước đẩy mạnh quan hệ 
truyền thống với các nước Trung Đông Âu. 

Về quan hệ đa phương, là thành viên của nhiều tổ chức 
liên nghị viện, Quốc hội Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực 
vào hoạt động của các diễn đàn này, mà còn chủ động đề xuất 
các sáng kiến, đưa ra những khuyến nghị mang tính xây dựng 
nhằm thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, 
Quốc hội đã chủ trì tổ chức thành công nhiều hội nghị quan 
trọng tại Việt Nam như: Đại hội đồng AIPO lần thứ 23; Hội 
nghị đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP-3) lần thứ 3; Hội nghị 
Ban chấp hành Liên minh nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ 
(APF); Hội nghị lần thứ 13 Diễn đàn nghị viện Châu Á - Thái 
Bình Dương (APPF-13)... Kết quả đạt được này đánh dấu sự 
trưởng thành vượt bậc của ngoại giao nghị viện Việt Nam, góp 
phần thiết thực vào tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

  

Câu 24: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII 
(2007 - 2011) diễn ra vào thời gian nào? Trong nhiệm kỳ, 
Quốc hội đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp? Bối cảnh của nhiệm 
kỳ?  
  

 Trả lời:  
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 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI (2007 - 2011) 
diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2007. 
 - Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã tổ chức 09 kỳ họp. Đây 
là khóa Quốc hội tiếp tục đổi mới theo hướng ngày càng dân 
chủ, thực chất và hiệu quả. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 
XII diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng với những nội dung hết sức quan trọng liên 
quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
 - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII hoạt động 4 năm (2007 - 
2011), trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có 
những khó khăn thách thức. Mặc dù quỹ thời gian hoạt động ít 
hơn so với nhiệm kỳ khóa XI, nhưng những kết quả đạt được 
của Quốc hội khóa XII là đáng ghi nhận. Điểm đáng lưu ý, hoạt 
động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ngày càng dân 
chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới. Những kết quả đó 
thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, nhưng rõ nét nhất là trong công 
tác xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời 
chất vấn, quyết định nhiều vấn đến quan trọng về kinh tế - xã 
hội, ngân sách nhà nước, công trình quan trọng quốc gia và đẩy 
mạnh hoạt động đối ngoại. 
  

 Câu 25: Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội khóa XII, 
nhiệm kỳ (2007 - 2011) đã có những hoạt động nổi bật nào? 

 

Trả lời: 
 - Với sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng đổi mới, trong 4 
năm, Quốc hội khóa XII đã thông qua được 68 luật, 12 nghị 
quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 13 pháp lệnh và 
7 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Các văn bản pháp 
luật được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống 
nhất, đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều hành 
kinh tế- xã hội của đất nước.  
 Quy trình lập pháp tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo 
hướng nâng cao chất lượng, tăng tính chủ động, cụ thể trong 
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văn bản pháp luật. Một số khâu trong quy trình lập pháp đã có 
sự thay đổi, bảo đảm khoa học, dân chủ và chặt chẽ hơn. Việc 
điều chỉnh thời điểm thông qua chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh hàng năm và linh hoạt giao Ủy ban thường vụ Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung khi cần thiết và báo cáo Quốc hội; giao Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội chủ trì chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý 
dự án trình Quốc hội thông qua, đã tạo điều kiện có thêm thời 
gian và chủ động hơn trong chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện 
văn bản. Việc quy định vấn đề lồng ghép giới trong quy trình 
lập pháp là một bước tiến bộ, phù hợp với xu hướng của thế 
giới. 
 Việc công khai dự thảo văn bản trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nhất là trên các trang thông tin điện tử đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được dự kiến những thay đổi về 
chính sách, pháp luật để đóng góp ý kiến xây dựng văn bản và 
chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện sau này. 

  

Câu 26: Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội khóa XII, 
nhiệm kỳ (2007 - 2011) đã có những hoạt động nổi bật nào?  
 

 Trả lời:  
 - Hoạt động giám sát được tăng cường, có nhiều đổi mới 
về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. 
Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện và có các kiến nghị 
nhằm điều chỉnh, bổ sung, phát huy tính tích cực, giảm thiểu 
những hệ lụy nẩy sinh từ chính sách; chấn chỉnh kịp thời các 
sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nội 
dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc 
sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, Quốc hội đã tiến 
hành giám sát tối cao sáu chuyên đề và ra nghị quyết nêu rõ yêu 
cầu, nhiệm vụ cụ thể mà Chính phủ, các cơ quan liên quan phải 
tập trung thực hiện, trong đó, có nội dung được giám sát hai lần 
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như đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước ở các Bộ, 
ngành, địa phương. 
 Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được cải tiến mạnh 
mẽ theo hướng tập trung hơn, thực chất hơn, phản ánh sát thực 
tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, làm rõ thêm tình 
hình, nguyên nhân, chỉ ra trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc 
đẩy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nghị quyết 
của Quốc hội. Cách thức tiến hành chất vấn được cải tiến theo 
nhóm vấn đề với sự tham gia của Thủ tướng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ và nhiều bộ trưởng, trưởng ngành; tăng thời gian đối 
thoại, tạo không khí cởi mở, thẳng thắn. Sau chất vấn, các cá 
nhân và cơ quan có liên quan đã nghiêm túc xem xét những vấn 
đề đại biểu nêu lên. 
 Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được tiến hành tích 
cực, chủ động trên các lĩnh vực được phân công phụ trách; có 
nhiều đổi mới về nội dung và hình thức giám sát, có sự kết hợp 
giữa giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; phối hợp 
với các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát chặt chẽ 
hơn. Chất lượng thẩm tra các báo cáo, giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... 
ngày càng được nâng cao.  

  

Câu 27: Các vấn đề quan trọng của đất nước đã được 
Quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ (2007 - 2011) quyết định như 
thế nào?  

  

Trả lời:  
Trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp, khó lường 

của tình hình thế giới tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã 
hội, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí 
tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; thảo luận, tranh luận 
thẳng thắn và đề ra những giải pháp phù hợp, góp phần làm 
chuyển biến tình hình, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. 
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Các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội hàng năm; về ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 
vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu duy trì tăng trưởng 
hợp lý; về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ 
yếu (tốc độ tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ bội 
chi ngân sách nhà nước…); phát hành trái phiếu Chính phủ để 
tập trung xây dựng những công trình giao thông, thủy lợi, giáo 
dục, y tế…phù hợp với tình hình thực tế, đã góp phần cùng 
Chính phủ, các cấp, các ngành khắc phục khó khăn thách thức, 
đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Các Nghị quyết về ngân sách ngày càng được nâng cao 
về chất lượng, góp phần giữ vững các cân đối vĩ mô, cân đối 
ngân sách nhà nước một cách tích cực; đẩy mạnh sự phân công, 
phân cấp, tạo sự chuyển biến quan trọng, chủ động trong quản 
lý, điều hành ngân sách nhà nước. Đồng thời, bảo đảm những 
điều kiện vật chất để xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát 
sinh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong 
quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. 
  

Câu 28: Trong lĩnh vực đối ngoại, Quốc hội khóa XII, 
nhiệm kỳ (2007 - 2011) đã có những hoạt động nổi bật nào?  
   

 Trả lời:  
 Trong nhiệm kỳ khóa XII, Quốc hội đã tăng cường đối 
ngoại song phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ 
hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực và 
thế giới. Củng cố, phát triển quan hệ với các nước láng giềng, 
các nước ASEAN và Đông Bắc Á, đẩy mạnh quan hệ với Hoa 
Kỳ, nghị viện Châu Âu, nghị viện nhiều nước thuộc liên minh 
Châu Âu, đưa các mối quan hệ này đi vào thực chất, phát triển 
cả chiều rộng lẫn chiều sâu; khai thông và phát triển quan hệ 
với nghị viện nhiều nước thuộc khu vực Châu Phi và các nước 
Trung, Nam Mỹ theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước 
ta; quan tâm đẩy mạnh và củng cố quan hệ truyền thống với các 
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nước Trung và Đông Âu, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại đa phương trên 
các diễn đàn khu vực và thế giới như Đại hội đồng Liên nghị 
viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn nghị viện 
Châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh nghị viện thế giới, Liên 
minh nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ, Hội nghị đối tác nghị 
viện Á - Âu. Tham gia đóng góp tích cực vào các diễn đàn, chủ 
động đề xuất các sáng kiến, những khuyến nghị nhằm thúc đẩy 
hợp tác có hiệu quả của các tổ chức này; một số sáng kiến được 
nghị viện các nước tán thành và đưa vào Nghị quyết của Đại 
hội đồng. Đặc biệt, việc Quốc hội nước ta đảm nhiệm chức vụ 
Chủ tịch và tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31; được bầu làm Phó 
Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới nhiệm kỳ 
(2010 - 2011); đảm nhận cương vị Chủ tịch Nhóm ASEAN+3 
đã đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của ngoại giao nghị viện 
Việt Nam, góp phần thiết thực vào tiến trình hội nhập quốc tế 
và khu vực của nước ta. 

Thông qua con đường ngoại giao nghị viện, các Đoàn 
của Quốc hội Việt Nam đã trực tiếp tham gia đối thoại nhiều 
vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến dân chủ, nhân quyền, 
dân tộc, tôn giáo, những xng đột về quan hệ thương mại và đã 
thu được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền đối 
ngoại được đẩy mạnh, góp phần vào việc thông tin, quảng bá 
hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế; phát triển các quan 
hệ kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế của nước ta nói chung, 
Quốc hội nói riêng trên trường quốc tế.  

  

Câu 29: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII 
(2011 - 2016) diễn ra vào thời gian nào? Trong nhiệm kỳ, 
Quốc hội đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp? Bối cảnh của nhiệm 
kỳ? 
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 Trả lời:  
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011 - 
2016) diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2011. 
 - Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã tổ chức 11 kỳ họp.  

- Quốc hội khóa XIII có vinh dự và trách nhiệm lớn 
trong việc kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm 
của Quốc hội các khóa trước, bám sát đường lối,chủ trương của 
Đảng và thực tiễn sinh động của cuộc sống, thực hiện đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu 
tiên Quốc hội cùng nhân dân cả nước thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội được 
bổ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần 
thứ 11 năm 2011. 
  

 Câu 30: Trong lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã có những hoạt động nổi 
bật nào? 
   

 Trả lời:  
 - Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp 
của Quốc hội trong nhiệm kỳ này là việc Quốc hội đã thông 
qua bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội 
khóa XIII đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), với 486 
đại biểu, tương đương 97,59% tổng số đại biểu Quốc hội tán 
thành. 
 Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, 
tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ 
đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra 
động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thể chế hóa Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã 
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hội (được bổ sung, phát triển vào năm 2011). Hiến pháp năm 
2013 cũng thể hiện rõ tinh thần đề cao vai trò làm chủ của nhân 
dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền con người, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao và được 
đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp 2013. Đó 
vừa là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh làm Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện nhận thức mới 
đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng 
và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là 
chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. 
Hiến pháp cũng khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp; xác định các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện, đổi mới tổ 
chức bộ máy Nhà nước; bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm 
soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước; giao cho Quốc hội, 
Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cấp 
chính quyền địa phương đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm 
trong việc quản lý đất nước. 
 

 Câu 31: Các vấn đề quan trọng của đất nước đã được 
Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ (2011 - 2016) quyết định như 
thế nào?  

 

Trả lời:  
 - Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 
trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII ngày càng có chất lượng, 
đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của quốc gia, phù 
hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Vào những năm đầu của nhiệm kỳ, tình hình kinh tế - xã 
hội của đất nước có nhiều khó khăn do chịu tác động của những 
diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như 
những bất ổn trong cấu trúc kinh tế của đất nước. Trong bối 
cảnh đó, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung 
trí tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, cùng với Chính 
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phủ thảo luận để đề ra những giải pháp vượt qua khó khăn, bảo 
đảm ổn định và phát triển đất nước. Cụ thể, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; thảo luận 
về Đề án tái cơ cấu nền kinh tế; quyết định kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); Chương trình mục tiêu 
quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết về bổ 
sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 
giai đoạn (2012 - 2015)... 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã có những quyết định 
quan trọng về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 - 2015), 
quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 - 2020); về công tác 
quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công 
trình thủy điện; về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp 
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây 
dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11… 
  

Câu 32: Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội khóa XIII, 
nhiệm kỳ (2011 - 2016) đã có những hoạt động nổi bật gì?  
  

 Trả lời:  
 - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã có 
nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám 
sát. Đặc biệt, hoạt động giám sát tối cao theo chuyên đề đã 
được tập trung vào những vấn đề bức xúc và cấp thiết của cuộc 
sống như về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường 
tại các khu kinh tế, làng nghề; việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo; việc thi hành Luật 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực 
hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh 
nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; về tình hình oan, sai 
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trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc 
bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng 
hình sự theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả thảo 
luận của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã ban hành nghị 
quyết về kết quả giám sát, qua đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cụ 
thể mà Chính phủ, các cơ quan liên quan phải tập trung thực 
hiện. 
 Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một 
dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của 
mình, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy 
phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm 
túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong 
Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được làm một 
cách dân chủ, công khai, minh bạch để công luận và đồng bào, 
cử tri cả nước theo dõi, giám sát. Với trách nhiệm của mình, 
các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt 
thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, 
công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu 
tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã phản 
ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước và cũng là 
nguồn thông tin, đánh giá để giúp cho từng vị được lấy phiếu 
tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục 
phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả 
công tác. 
 

 Câu 33: Trong lĩnh vực đối ngoại, Quốc hội khóa 
XIII, nhiệm kỳ (2011 - 2016) đã có những hoạt động nổi bật 
nào? 
  

 Trả lời:  
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 Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đánh dấu sự thành 
công vượt bậc trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Việc 
đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 của Liên minh nghị 
viện thế giới tại Hà Nội trong tháng 3 năm 2015 là một sự kiện 
chính trị có ý nghĩa lịch sử ngoại giao hết sức to lớn, thể hiện 
tinh thần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của 
Quốc hội nước ta, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế. 
 Đây là hội nghị quốc tế đa phương có quy mô và sức 
ảnh hưởng lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức với sự tham 
gia của gần 2.000 khách quốc tế, trong đó có khoảng 100 lãnh 
đạo nghị viện các nước trên thế giới. Chủ tịch và Tổng Thư ký 
IPU đều cho rằng, đây là một trong những kỳ Đại hội đồng 
được tổ chức tốt nhất trong hơn 30 năm qua, đánh giá cao nước 
chủ nhà Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực cho công tác tổ 
chức mà còn tham gia đề xuất chủ đề của Phiên thảo luận toàn 
thể, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo nghị 
quyết và văn bản của các phiên họp. Kết quả quan trọng nhất 
của Đại hội đồng đã được thể hiện qua tuyên bố của Đại hội 
đồng - Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng 
và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc biến 
lời nói thành hành động để xây dựng và thúc đẩy thực hiện 
những mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đang 
xây dựng cho đến năm 2030. Bản Tuyên bố Hà Nội cũng là cơ 
sở để Hội nghị Thế giới các Chủ tịch Quốc hội lần thứ tư tổ 
chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York thảo luận về chủ đề 
Phát triển bền vững - Biến các mục tiêu thành hành động. 

  Trong hoạt động đối ngoại song phương, Quốc hội khóa 
XIII cũng đã có nhiều nỗ lực để tạo sự chuyển biến tích cực 
trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nghị viện các 
nước trong khu vực và thế giới, đưa các mối quan hệ này đi vào 
thực chất, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu theo chủ 
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trương chung của Đảng và Nhà nước ta, tạo môi trường quốc tế 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
 

Câu 35: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV 
(2016 - 2021) diễn ra vào thời gian nào? Một số hoạt động 
nổi bật của Quốc hội trong giai đoạn này?  
  

 Trả lời:  
 - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 
2021) diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2016.  

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 - 2021) có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là tiền đề để 
tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và 
bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 2013. 
Đồng thời, kết quả của cuộc bầu cử là cơ sở để kiện toàn tổ 
chức, nhân sự bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Một số kết quả nổi bật:  
Tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, với 97,77% tổng 

số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu 
Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức 
vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Việc lần đầu tiên trong lịch sử 
nước ta có nữ Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự tin tưởng, tín 
nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với cá nhân 
Chủ tịch Quốc hội; đồng thời thể hiện chính sách đúng đắn 
trong công tác bình đẳng giới, nâng cao vai trò, năng lực lãnh 
đạo, quản lý đất nước của phụ nữ; nâng cao số lượng, chất 
lượng các nữ đại biểu Quốc hội trong Quốc hội; phù hợp với 
tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam và Quốc hội 
Việt Nam. 
 Nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và 
hoạt động, ngay tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã tiến 
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hành nhiều công tác đổi mới trong quy trình, thủ tục làm việc, 
trong đó tập trung tăng cường tính tranh luận, phản biện trong 
các phát biểu của đại biểu Quốc hội, từng bước chuyển từ một 
Quốc hội tham luận sang một Quốc hội tranh luận. Việc các đại 
biểu có thể giơ biển để tranh luận, đối thoại trực tiếp về những 
vấn đề còn có ý kiến khác nhau, việc các Bộ trưởng trực tiếp 
giải trình, tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án 
luật, nghị quyết, báo cáo đã tạo không khí làm việc dân chủ, 
thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng 
kỳ họp. 
 Trong năm 2017, nhiều quyết định về công tác nhân sự 
đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành một 
cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục luật định, có 
sự phối hợp chặt chẽ với quy trình nhân sự của Đảng, Nhà 
Nước và tạo sự đồng thuận cao. Theo đó, xét đề nghị của Thủ 
tướng Chính phủ, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc miễn 
nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và 
Tổng Thanh tra Chính phủ. Cũng trong năm 2017, lần đầu tiên 
trong hoạt động của Quốc hội, chỉ trong một năm Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu đối với 01 trường hợp và tạm đình chỉ việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với 02 trường 
hợp khác do bị thi hành kỷ luật hoặc có vi phạm bị khởi tố bị 
can, bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra. 
 Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa XIV, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu 
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ (2016 - 2021). Đây là sự 
kiện chính trị quan trọng của nước ta, đáp ứng mong muốn, 
nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước, được dư luận 
trong nước và quốc tế quan tâm. Ngay sau khi nhậm chức, 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ 
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trước cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và trước 
đồng bào cử tri cả nước. 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 
88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn (2021 
- 2030). Đến nay, đây là lần đầu tiên trong 14 nhiệm kỳ của 
Quốc hội có 01 Nghị quyết về các chính sách phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích 
hợp trở thành chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền 
vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Năm 2020 mặc dù có nhiều khó khăn do tình hình đại 
dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt 
của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội nhưng với quyết tâm, 
trách nhiệm cao trước đồng bào, cử tri cả nước, Quốc hội Việt 
Nam đã chủ động, kịp thời đổi mới, ứng dụng khoa học công 
nghệ để thích ứng điều kiện hoàn cảnh thực tế, bảo đảm tiến 
hành kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. 

Lần đầu tiên, kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khóa XIV được tổ chức làm hai đợt theo hình thức họp trực 
tuyến và họp tập trung. Hình thức họp trực tuyến là nét mới, thể 
hiện sự linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng thành tựu 
của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của Quốc hội, 
song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ 
họp Quốc hội. Thực tế cho thấy, việc tổ chức kỳ họp thành 02 
đợt trực tuyến và tập trung có nhiều ưu điểm, phù hợp với đặc 
thù tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Kết quả bước 
đầu đáng trân trọng này đã tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu, 
phát huy, hoàn thiện phương thức họp Quốc hội trong thời gian 
tới. 

Ngày 08/6/2020, Quốc+ hội đã thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA), Hiệp định 
Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EU). Hai Hiệp định này đánh dấu một bước quan trọng trong 
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tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là tiền đề quan trọng tạo cơ 
hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị 
trường, mặt hàng xuất khẩu, xây dựng môi trường pháp lý và 
đầu tư minh bạch, từ đó thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư 
đến từ EU và các nước khác. Sự liên kết, tổng hòa các Hiệp 
định quan trọng này sẽ nâng cánh quan hệ Việt Nam và EU lên 
tầm cao mới mang tính chiến lược. 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 
118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia 
với 21 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng Bầu cử 
Quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp 
luật; phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Hội đồng Bầu cử quốc gia được thành lập sớm hơn trước 
một kỳ họp để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo. 

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 
133/2020/QH14 về Ngày bầu cử quốc gia. Theo đó, Quốc hội 
quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, 
ngày 23/5/2021. Một trong những điểm mới của kỳ bầu cử tới 
là tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách được luật quy định tối 
thiểu 40%, tăng 5% so với các nhiệm kỳ trước. 
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