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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV: Nhiều đóng góp nổi bật 
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LTS: Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm đổi 

mới, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào hoạt động, Quốc hội khóa XIV đã hoàn 

thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất với nhiều 

thành tựu mang đậm dấu ấn của tư duy đổi mới, sáng tạo. Riêng Đoàn đại biểu Quốc 

hội (ĐBQH) tỉnh Bình Dương khóa XIV, bằng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng 

cao nhất, đã có nhiều đóng góp nổi bật, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri. 

Điều trước tiên có thể thấy, chất lượng tham gia xây dựng pháp luật được 

nâng lên là một trong những dấu ấn rõ nét trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 

nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu trong đoàn đã tham luận, phát biểu ý kiến vào 

nhiều nội dung của kỳ họp; các ý kiến tham gia của đoàn, ý kiến phát biểu của 

ĐBQH trong đoàn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ cử tri. 

 

 

Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành họp tổ tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 

 

Nâng cao chất lượng công tác lập pháp 

Xác định công tác lập pháp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thiện thể chế, 

Quốc hội khóa XIV tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và ban hành khối lượng lớn văn bản 

quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu 

quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Căn cứ nghị quyết chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp giữa 

năm và được điều chỉnh, bổ sung, hàng năm Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo văn phòng 
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của đoàn tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hội nghị góp ý các dự thảo luật trình 

kỳ họp. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức được 25 hội 

nghị góp ý 41 dự thảo luật và ban hành công văn lấy ý kiến bằng văn bản đối với 26 

dự thảo luật trình các kỳ họp Quốc hội. 

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đánh giá công tác chuẩn 

bị và tổ chức hội nghị góp ý các dự thảo luật được thực hiện nghiêm túc, có sự đầu tư 

kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung, chương trình hội nghị và công tác hậu cần, phục vụ, 

qua đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH 

tỉnh trong công tác lập pháp. Thành phần khách mời bảo đảm đại diện tiêu biểu cho 

đối tượng chịu sự tác động của các dự án luật. Sự tham gia nhiệt tình của các ngành, 

các cấp đã tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với công tác lập pháp 

của Quốc hội. Qua đó, đoàn tập hợp được nhiều ý kiến sâu sắc về lý luận và thực tiễn, 

mang tính phản biện cao trên cơ sở định hướng chính sách gắn với tình hình thực tiễn 

triển khai của địa phương, góp phần hoàn chỉnh dự án luật, bảo đảm tính khả thi trong 

tổ chức thực hiện... 

Đối với các dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng sâu rộng đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo văn phòng của 

đoàn xây dựng các bảng khảo sát, thăm dò và tập hợp ý kiến cử tri, nhân dân đối với 

những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, qua đó đã tạo điều kiện để cử tri và nhân 

dân tham gia vào quy trình lập pháp của Quốc hội, đồng thời làm căn cứ, cơ sở quan 

trọng cho Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến thảo luận tại nghị trường. 

Thực hiện tốt chức năng giám sát 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành giám sát 10 chuyên 

đề của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và tham gia 18 đoàn giám sát, khảo sát của 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội làm việc tại địa phương. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH 

tỉnh còn tiến hành giám sát thường xuyên công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân; giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ 

họp Quốc hội và giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 

Theo ông Phạm Trọng Nhân, các hoạt động giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH 

tỉnh trong nhiệm kỳ được tiến hành đúng quy định, bảo đảm kế hoạch và các yêu cầu 

của đoàn giám sát. Trên cơ sở thực tiễn và kết quả nghiên cứu đã phát hiện, bổ sung, 

hoàn chỉnh nhiều nội dung, khía cạnh mới, quan trọng của chủ đề giám sát, từ đó đề 

xuất các kiến nghị sát với thực tế, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước. 

Bên cạnh đó, các ĐBQH tỉnh đã phát huy quyền giám sát tại các kỳ họp qua hoạt 

động thảo luận, tranh luận giám sát tối cao của Quốc hội; đóng góp ý kiến, chất vấn, 

tranh luận các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan tư pháp trình các kỳ họp. Công 

tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề luôn 

được quan tâm, theo dõi nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả sau giám sát, mức độ triển 

khai thực hiện các nghị quyết, đồng thời làm cơ sở quan trọng trong xem xét việc thực 
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hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ, ngành; vai trò, trách nhiệm của 

các bộ trưởng trong điều hành, tham mưu Chính phủ đối với những kiến nghị được nêu 

trong các nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội... (còn tiếp) 

Trong công tác lập pháp tại các kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH tỉnh cũng đã tập 

trung, tích cực nghiên cứu các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết trình kỳ họp, so sánh, 

đối chiếu với các quy định của Hiến pháp, các nghị quyết của Đảng và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan nhằm thể chế hóa đúng tinh thần Hiến pháp, các nghị 

quyết của Đảng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng lợi 

ích quốc gia, dân tộc và gắn với thực tiễn phát triển sinh động của địa phương... 
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