PHÁT BIỂU
KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV
CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

(Ngày 21 tháng 5 năm 2018)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa Quốc hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa đồng bào và cử tri cả nước,
Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng
các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội,
các vị khách quý, các vị đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc
tế đã đến dự phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào, cử tri cả nước lời chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa Quốc hội,
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình
đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả
tích cực. Tốc độ tăng trưởng Quý I đạt mức cao nhất trong 10 năm gần
đây cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy
nhiên, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến
khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp. Vì vậy, chúng ta cần tập
trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ
mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để
ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động của thế giới, bảo
đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an
sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an
ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh công tác
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nỗ
lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020.
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Kính thưa Quốc hội,
Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có rất
nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội
phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích
của Nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm
gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự
án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Đây
là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông
đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của
Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân,
xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách
tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí …
Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá
bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân
sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong
đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2017); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2016.
Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian nghe báo cáo tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; nghe báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa
XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao
việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai
đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình
giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm
2019,... Bên cạnh đó, có một số báo cáo của Chính phủ, của các cơ quan
của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… sẽ được gửi đến các
vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, kết hợp thảo luận.
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Kính thưa Quốc hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa đồng bào và cử tri cả nước,
Trong thời gian qua, kể từ sau kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa
án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Đoàn đại biểu
Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã
tích cực chủ động, phối hợp, chuẩn bị nội dung của kỳ họp thứ 5. Các
dự án, dự thảo, báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo
đảm chất lượng và tiến độ.
Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung quan trọng, số lượng luật và nghị
quyết phải xem xét, thông qua khá lớn, thay mặt Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu
cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung
nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp,
đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV.
Xin trân trọng cảm ơn!
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