
 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC                

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH                                                        
NĂM 2019 VÀ CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018                           

(Kèm theo Nghị quyết số 549/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 7 năm 2018) 

Phiên họp 
UBTVQH 

UBTVQH cho ý kiến đối với                      
dự án trình QH lần đầu hoặc                   

thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp 

UBTVQH cho ý kiến về việc               
giải trình, tiếp thu trước khi 

trình QH thông qua 
Ghi chú 

THÁNG 
8/2018 

1. Luật Kiến trúc 

1. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)  
2. Luật Đặc xá (sửa đổi)  
3. Luật Giáo dục (sửa đổi) 
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học 
5. Luật Chăn nuôi 
6. Luật Trồng trọt  
7. Luật Phòng, chống tham nhũng 

(sửa đổi) 

Trình QH tại             
kỳ họp thứ 6 

(tháng 10/2018) 
 

THÁNG 
9/2018 

1. Luật sửa đổi, bổ sung các luật có 
quy định liên quan đến quy hoạch1 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi hành án hình sự  

3. Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia 

4. Luật Hành chính công  
5. Luật Quản lý thuế (sửa đổi) 
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo 
yêu cầu của UBTVQH 

Trình QH tại            
kỳ họp thứ 6 

(tháng 10/2018) 

THÁNG 
10/2018 

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo 
yêu cầu của UBTVQH  

Trình QH tại             
kỳ họp thứ 6 

(tháng 10/2018) 

THÁNG 
12/2018 

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn 
bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ. 
- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình 

Trình QH tại              
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

THÁNG 
01/2019 

 
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi hành án hình sự 
2. Luật Hành chính công 

Trình QH tại              
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

THÁNG 
02/2019 

 

1. Luật Kiến trúc 
2. Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia 
3. Luật Quản lý thuế (sửa đổi) 

Trình QH tại              
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

                                           
1 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 kỳ họp. 
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Phiên họp 
UBTVQH 

UBTVQH cho ý kiến đối với                      
dự án trình QH lần đầu hoặc                   

thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp 

UBTVQH cho ý kiến về việc               
giải trình, tiếp thu trước khi 

trình QH thông qua 
Ghi chú 

THÁNG 
3/2019 

1. Bộ luật Lao động (sửa đổi) 
2. Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) 

1.  Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đầu tư công 

2.  Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo 
yêu cầu của UBTVQH 

Trình QH tại              
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

THÁNG 
4/2019 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai 
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 
4. Luật Chứng khoán (sửa đổi) 
5. Luật Thư viện 
6. Luật Lực lượng dự bị động viên 
7. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam 
8. Nghị quyết của Quốc hội về 

Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 20202 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo 
yêu cầu của UBTVQH 

Trình QH tại             
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

THÁNG 
5/2019 

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo 
yêu cầu của UBTVQH 

Trình QH tại             
kỳ họp thứ 7 

(tháng 5/2019) 

THÁNG 
7/2019 

 

1. Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) 
2. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam 
3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đất đai 

Trình QH tại                
kỳ họp thứ 8 

(tháng 10/2019) 

THÁNG 
8/2019 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thuế bảo vệ môi trường 

1. Bộ luật Lao động (sửa đổi) 
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đầu tư và Luật 
Doanh nghiệp 

3. Luật Thư viện 
4. Luật Lực lượng dự bị động viên 

Trình QH tại                
kỳ họp thứ 8 

(tháng 10/2019) 

THÁNG 
9/2019 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

2. Luật Thanh niên (sửa đổi) 

1. Luật Chứng khoán (sửa đổi) 
2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 

một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo 
yêu cầu của UBTVQH 

Trình QH tại                
kỳ họp thứ 8 

(tháng 10/2019) 

                                           
2 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 kỳ họp. 
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Phiên họp 
UBTVQH 

UBTVQH cho ý kiến đối với                      
dự án trình QH lần đầu hoặc                   

thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp 

UBTVQH cho ý kiến về việc               
giải trình, tiếp thu trước khi 

trình QH thông qua 
Ghi chú 

THÁNG 
10/2019 

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo yêu 
cầu của UBTVQH  

Trình QH tại                
kỳ họp thứ 8 

(tháng 10/2019) 

THÁNG 
12/2019 

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn 
bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ. 
- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình 

Trình QH tại                
kỳ họp thứ 9 

(tháng 5/2020) 

 


