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NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022  

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022  

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình 

Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp 

các dự thảo nghị quyết sau đây: 

1. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển 

số ô tô thông qua đấu giá; 

2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan 

tham gia thẩm tra  

Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia 

thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2022 tại kỳ họp thứ 4 như sau: 
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STT Tên dự án 
Cơ quan 

trình 

Cơ quan           

chủ trì        

thẩm tra 

Cơ quan             

tham gia                

thẩm tra 

1.  

Nghị quyết của Quốc hội về thí 

điểm cấp quyền lựa chọn sử 

dụng biển số ô tô thông qua 

đấu giá 

Chính 

phủ 

Ủy ban                    

Quốc phòng 

và An ninh 

Hội đồng Dân tộc, 

các Ủy ban khác 

của Quốc hội 

2.  

Nghị quyết của Quốc hội về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Chính 

phủ 

Ủy ban                    

Tài chính, 

Ngân sách 

Hội đồng Dân tộc, 

các Ủy ban khác 

của Quốc hội 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. 

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội                 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 thông qua 

ngày 24 tháng 9 năm 2022. 

 

 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 

Vương Đình Huệ 

Epas: 81960. 


