
 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ 

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

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023,                               
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2022) 

 

Phiên họp 

UBTVQH 

UBTVQH1 cho ý kiến đối với                      

dự án trình lần đầu hoặc                   

thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp 

UBTVQH cho ý kiến về việc               

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

trước khi trình QH thông qua 

Ghi chú 

THÁNG 
8/2022 

1. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

 

 

 Trình Quốc hội 

cho ý kiến, thông 

qua tại kỳ họp thứ 
4 (tháng 10/2022) 

2. Luật Phòng thủ dân sự 

 Trình Quốc hội 

cho ý kiến tại       
kỳ họp thứ 4 

(tháng 10/2022) 

THÁNG 

9/2022 

1. Luật Giá (sửa đổi) 

2. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 

3. Luật Đất đai (sửa đổi) 

4. Luật Đấu thầu (sửa đổi) 

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 

 

Trình Quốc hội 

cho ý kiến tại       

kỳ họp thứ 4 

(tháng 10/2022) 

THÁNG 

10/2022 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội cho 

ý kiến tại kỳ họp thứ 4 theo yêu cầu 

của UBTVQH 

  

THÁNG 

11-12/2022 
 

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng (sửa đổi) 

2. Các dự án thuộc Chương trình các 

tháng sau nhưng được chuẩn bị, 
hoàn thành sớm, đã đầy đủ hồ sơ. 

Trình Quốc hội               

tại kỳ họp thứ 5 
(tháng 5/2023) 

THÁNG 
02/2023 

1. Luật Viễn thông (sửa đổi) 

2. Luật Quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

1. Luật Đấu thầu (sửa đổi) 

2. Luật Giá (sửa đổi) 

3. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 

4. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)  

5. Luật Phòng thủ dân sự 

Trình Quốc hội               

tại kỳ họp thứ 5 

(tháng 5/2023) 

                                            
1 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
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Phiên họp 

UBTVQH 

UBTVQH1 cho ý kiến đối với                      

dự án trình lần đầu hoặc                   

thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp 

UBTVQH cho ý kiến về việc               

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

trước khi trình QH thông qua 

Ghi chú 

THÁNG 

3/2023 

1. Luật Đất đai (sửa đổi) (để trình QH 

cho ý kiến lần 2) 

2. Luật Kinh doanh bất động sản 

(sửa đổi) 

3. Luật Nhà ở (sửa đổi) 

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 

thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu 

cầu của UBTVQH 

Trình Quốc hội               
tại kỳ họp thứ 5 

(tháng 5/2023) 

THÁNG 

4/2023 

1. Nghị quyết về Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2024, 

điều chỉnh Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023 

2. Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) 

về một số dự án luật trình Quốc hội 
cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 theo yêu 

cầu của UBTVQH 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 
một số dự án luật trình Quốc hội 

thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo yêu 
cầu của UBTVQH 

Trình Quốc hội               

tại kỳ họp thứ 5 

(tháng 5/2023) 

THÁNG 

8/2023 

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

1. Luật Đất đai (sửa đổi)  

2. Luật Kinh doanh bất động sản 
(sửa đổi) 

3. Luật Nhà ở (sửa đổi) 

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

5. Luật Viễn thông (sửa đổi) 

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

Trình Quốc hội  

tại kỳ họp thứ 6 

(tháng 10/2023) 

THÁNG 

9/2023 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về 

một số dự án luật trình Quốc hội cho 

ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu 
của UBTVQH 

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 Quốc hội  

tại kỳ họp thứ 6 

(tháng 10/2023) 

THÁNG 
12/2023 

 

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi) 

Trong trường hợp chuẩn bị kịp 

Dự kiến trình 

Quốc hội tại kỳ 
họp thứ 7 (tháng 

5/2024) 

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định bổ sung dự án, dự thảo vào 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì sẽ bố trí cho ý kiến vào các phiên họp của UBTVQH 
nhưng chậm nhất là phiên tháng 4, tháng 9 để có đủ thời gian cho các cơ quan của Quốc hội thẩm 

tra, cho ý kiến, cơ quan trình giải trình, tiếp thu trước khi trình Quốc hội. 

 


