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NGHỊ QUYẾT  

Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội  

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  

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp Quốc hội. 

Điều 2 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà 

nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 3  

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. 

2. Nghị quyết số 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội hết 

hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022.  
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