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Kính thưa Quốc hội, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa đồng bào và chiến sĩ 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 và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị 
trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 
hai, Quốc hội khóa XIII. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả 
nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 

Kính thưa Quốc hội, 

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Với sự nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, 
nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả 
quan trọng. Tuy nhiên, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục xuất hiện những 
khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, kinh tế phát triển không ổn định, lạm phát 
tăng cao, an sinh xã hội chưa bảo đảm, đời sống của một bộ phận nhân dân và 
những người hưởng lương còn gặp nhiều khó khăn… Trên thế giới, kinh tế thế giới 
tăng trưởng chậm lại, khủng hoảng nợ công lan rộng ra nhiều nước, bất ổn chính trị 
ở Trung Đông, Bắc Phi… Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm 
rất cao, các giải pháp thích hợp bảo đảm thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn trong 
những tháng cuối năm 2011, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2012 và những năm tiếp 
theo. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định những nội dung sau đây: 

Một là, xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 
2005-2010 và năm 2011; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và 
năm 2012; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2012; kết quả 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010, triển khai thực 
hiện kế hoạch năm 2011 và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-
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2015; kế hoạch vốn trái phiếu 2011-2015; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-
2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu 
ha rừng. 

Hai là, thông qua 5 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết: Luật cơ yếu, Luật 
lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII; cho ý kiến về 13 dự án 
luật: Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật giám định tư pháp, 
Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giá, Luật quảng cáo, Luật bảo hiểm tiền gửi, 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật 
lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật biển Việt Nam và Luật tài 
nguyên nước (sửa đổi). 

Ba là, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
môi trường tại khu kinh tế, làng nghề; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát do 
Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe các báo cáo tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp 
thứ 8, thứ 9, Quốc hội khoá XII đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của 
đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của 
Quốc hội năm 2012. 

Bốn là, xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình vi phạm 
pháp luật, tội phạm và xem xét, quyết định một số vấn đề khác. 

Kính thưa Quốc hội, 

Kế thừa, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội 
các khóa trước đây, ngay sau kỳ họp thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ 
đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Quốc hội và thống nhất một số nội dung báo cáo Quốc hội cho thực hiện 
ngay từ kỳ họp thứ hai này. Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các vị 
đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm thực hiện; đồng thời, 
đề nghị Quốc hội cho tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án, đưa ra những kiến 
nghị cần thiết để vừa tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, vừa góp phần sửa 
đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước liên 
quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội.  

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; 
đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập 
trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. 

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. 

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. 


