
DANH MỤC CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI
ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10

1. Các Luật được Quôc hội khóa XIV đã thông qua tại kỳ họp thứ 10 (07 Luật)

(1) Luật Biên phòng Việt Nam;

(2) Luật Thỏa thuận quốc tế;

(3) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

(4) Luật Bảo vệ môi trường;

(5) Luật Cư trú;

(6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

(7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV đã thông qua tại kỳ họp thứ 10
(13 Nghị quyết)

(1) Nghị quyết 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc;

(2) Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

(3) Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc
miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021;

(4) Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ
nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021;

(5) Nghị quyết 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân
dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

(6) Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

(7) Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

(8) Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên
hợp quốc;

(9) Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM;

(10) Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng
mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động
lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

(11) Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;

(12) Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc
hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết
trong nhiệm kỳ khóa XIII;

(13) Nghị quyết 135/2020/QH14 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-123-2020-QH14-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-Pham-Phu-Quoc-458027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-124-2020-QH14-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2021-458355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-125-2020-QH14-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-mien-nhiem-chuc-vu-Bo-truong-Bo-Khoa-hoc-457983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-126-2020-QH14-phe-chuan-de-nghi-cua-Thu-tuong-bo-nhiem-Bo-truong-Bo-Khoa-hoc-457984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-127-2020-QH14-phe-chuan-de-nghi-cua-Chanh-an-ve-bo-nhiem-Tham-phan-Toa-an-toi-cao-457980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-128-2020-QH14-2020-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2021-458356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-129-2020-QH14-2020-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2021-458357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-130-2020-QH14-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-cua-Lien-hop-quoc-459068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-131-2020-QH14-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-457744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-132-2020-QH14-thi-diem-chinh-sach-thao-go-vuong-mac-su-dung-dat-quoc-phong-460314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-2020-QH14-Ngay-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-458358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-134-2020-QH14-tiep-tuc-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-Quoc-hoi-ve-giam-sat-chuyen-de-459069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-135-2020-QH14-Ky-hop-thu-10-Quoc-hoi-khoa-XIV-458910.aspx
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