Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 19.03.2018 10:32:06 +07:00

CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 23-02-2018

15

CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính
phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, tổ chức vào
ngày 02 tháng 02 năm 2018,
QUYẾT NGHỊ:
1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính
phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm
tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
2. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp
thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, ý kiến thẩm
tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
3. Về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,
điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
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Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
Giao các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Hội đồng thẩm
định, hoàn thiện đề nghị xây dựng luật do Bộ đề xuất, phối hợp với Văn phòng
Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ xem xét, thông qua chính sách của
các đề nghị xây dựng luật trước ngày 15 tháng 02 năm 2018.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý
kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thường vụ
Quốc hội.
4. Về đề nghị xây dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)
Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Bộ
luật lao động (sửa đổi).
Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,
Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên
Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng
Chính phủ, hoàn thiện các chính sách và hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật theo
quy định.
5. Về đề nghị xây dựng dự án Luật lực lượng dự bị động viên
Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án
Luật lực lượng dự bị động viên.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và
các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các
chính sách và hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật theo quy định.
6. Về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định
liên quan đến quy hoạch
Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách củađề nghị xây dựng dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo dự án Luật này, trình Chính phủ
xem xét tại phiên họp tháng 3 năm 2018, trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5
xem xét, thông qua tại một kỳ họp theo trình tự, thủ tục rút gọn.
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7. Về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động
theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng
lao động
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
về việc chưa ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động
theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng
lao động.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ
quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định này, bảo đảm
tính khả thi và trình Chính phủ vào thời điểm phù hợp.
8. Về dự thảo Nghị quyết thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban
quản lý vốn nhà nước theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan
liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về
việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng
Chính phủ ký ban hành.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp, trình Chính phủ trong quý I năm 2018.
9. Về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học công nghệ
chưa phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa được phê duyệt
phương án tự chủ tiếp tục thực hiện cơ chế quy định tại Nghị định số
115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định
số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính
phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương
hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự
chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của
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Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập để
phê duyệt, thực hiện đồng bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018; tình hình triển khai thực
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Chính phủ thống nhất đánh giá: Tiếp nối thành công của năm 2017, tình hình
kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn
định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; mặt bằng lãi
suất cho vay có xu hướng giảm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, chỉ số sản
xuất ngành công nghiệp tăng 20,9% so với cùng kỳ, nhất là ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 23,8%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá; lượng khách quốc tế
tăng 42%. Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt khá. Chỉ số quản trị nhà mua hàng
tăng 53,4 điểm, cao nhất ASEAN, thể hiện niềm tin lớn của người tiêu dùng và xã
hội. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 19 tỷ USD, tăng 33,1%, trong đó xuất khẩu
khu vực kinh tế trong nước tăng xấp xỉ mức tăng của khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại
hoạt động và số vốn đăng ký đều tăng so với cùng kỳ. Công tác chuẩn bị các điều
kiện cho Nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài đón Tết cổ truyền được các cấp,
các ngành, đoàn thể quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người
có công và các đối tượng xã hội được quan tâm triển khai tích cực, nhất là các
vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quốc phòng, an ninh được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả
tích cực. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, thông tin truyền
thông được triển khai tích cực; đặc biệt là thành tích thể thao của đội tuyển bóng
đá U23 Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, đoàn kết
toàn dân, tạo khí thế mới trong toàn xã hội, khẳng định vị thế Việt Nam trong châu
lục và thế giới.
Bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn gặp một số khó khăn,
thách thức. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao so với tháng trước. Chỉ số quản trị nhà
mua hàng tăng nhưng tỷ lệ hàng Việt Nam tiêu thụ thấp hơn so với hàng nhập
khẩu. Tình hình thời tiết rét đậm, rét hại diễn biến khó lường, ảnh hưởng bất lợi
đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ diễn
biến phức tạp. Còn một số bộ, ngành, địa phương chậm ban hành chương trình
hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
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Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương không chủ quan, lơ là, thỏa
mãn với kết quả đạt được, thường xuyên theo dõi, nhận định đúng tình hình, có các
giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, hành động quyết liệt trước những biến đổi
không ngừng của tình hình thế giới. Quán triệt phương châm chỉ đạo xuyên suốt
của Chính phủ năm 2018 là: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo Hiệu quả”; tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018,
khẩn trương hoàn thành việc ban hành chương trình hành động, văn bản chỉ đạo cụ
thể, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực
hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ,
đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:
- Khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và đẩy
nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm.
- Từng bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 đối
với từng ngành, lĩnh vực theo từng quý, có kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm
vụ cụ thể; đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, từng lĩnh
vực, từng địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó phải lượng
hóa từng chỉ tiêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2018; đồng
thời gửi kịch bản tăng trưởng của bộ, ngành, địa phương mình đến Bộ Kế hoạch và
Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2018.
- Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách
hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu trong năm 2018
và các năm tiếp theo. Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi,
bổ sung hoặc bãi bỏ quy định không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, nhất là các
quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, môi trường, quy hoạch, đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh,
thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
- Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Trong quý I năm 2018, điều hành lãi suất phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, lạm
phát và thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng tiếp tục giảm
lãi suất cho vay; giảm các loại phí, nhất là phí vận tải, phí logistics. Bộ Giao thông
vận tải khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề xuất mức thu phí phù hợp, bảo
đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với lực
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lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng kích động, lợi dụng chống
phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
- Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ biến
động giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa, nhất là các mặt hàng
thiết yếu tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc. Trước mắt, chưa đề cập tăng thuế; giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu
do nhà nước quản lý. Các bộ quản lý giá chuyên ngành theo dõi sát diễn biến giá
cả thị trường, có cơ chế phối hợp điều hành, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt
hàng thiết yếu cho tiêu dùng; hướng dẫn các địa phương đăng ký, có lộ trình điều
chỉnh giá một số dịch vụ thiết yếu phù hợp nhằm bình ổn giá cả thị trường, kiểm
soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đồng bộ ổn định tỷ giá,
thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử. Bộ Tài chính chỉ đạo
sát sao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo hoạt động tốt, giảm bớt tác động
xấu của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực.
- Các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Văn phòng
Chính phủ tham mưu, đề xuất việc tổ chức một số hội nghị chuyên đề toàn quốc để
bàn giải pháp đối với những vấn đề trọng tâm, then chốt trong bối cảnh hội nhập
và phát triển của đất nước, như: năng suất lao động, công nghiệp 4.0, kinh tế chia
sẻ, kinh tế du lịch, phát triển kinh tế tư nhân…; đồng thời tổng kết, đánh giá kết
quả thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp đã được đề ra từ các hội nghị trước,
tạo chuyển biến thực chất trong việc đưa cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống; báo
cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2018.
- Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị các điều
kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; trong đó tập trung chỉ đạo thực
hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đồng bào vùng bị thiệt hại
nặng nề do thiên tai, bão lũ... để người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, không để bị
đói, thiếu đói, không có Tết. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phối
hợp kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân.
Tổ chức trực Tết, thông tin, báo cáo kịp thời tình hình và xử lý, giải quyết
công việc cần thiết trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông
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suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của
nhân dân và doanh nghiệp. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử
lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh
hưởng đến công việc.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường
công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kiểm
tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm
du lịch, không để dư luận bất bình, bảo đảm an toàn cho du khách trong dịp Tết.
- Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị,
chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực
thù địch, phản động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ.
Phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống
cháy, nổ; kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông; không để
xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tàng trữ mua bán, sử dụng pháo các loại trong
dịp Tết Nguyên đán 2018.
- Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình; tăng cường kiểm soát,
chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới, biển, đảo.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ
thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy niềm tin trong Nhân dân, nhà đầu tư, tạo khí
thế vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy tinh thần, tạo động lực thi đua lao động sản xuất,
kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán, cùng quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời có giải pháp ngăn chặn tình trạng tin xấu, độc
trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu, độc, xuyên tạc sai sự
thật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính
trị kết luận triển khai việc sắp xếp các cơ quan báo chí, bảo đảm mỗi bộ, cơ quan
ngang bộ chỉ có một cơ quan báo (có thể có nhiều ấn phẩm). Đồng thời có phương
án tiếp nhận các báo hiện trực thuộc các doanh nghiệp, hội thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của bộ mình nhằm quản lý tốt, đồng thời tạo điều kiện để các báo phát
triển theo đúng tôn chỉ, mục đích.
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- Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2018.
11. Về việc xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ
Chính phủ thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; phối hợp
với các bộ, cơ quan liên quan dự báo xu hướng thế giới, vận dụng phù hợp với tình
hình Việt Nam, tổ chức xây dựng Đề án, bảo đảm tính khoa học, khả thi, đúng
hướng; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.
Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng Đề
án này.
12. Về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc
theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
về việc cho phép thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn
Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời gian 02
năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương
ký kết, triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên
cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài.
13. Về việc đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp và
đánh giá, phân loại người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty Công nghiệp
tàu thủy (SBIC)
Do điều kiện khách quan trong quá trình tái cơ cấu, Chính phủ thống nhất với
đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc trước mắt cho phép loại trừ chỉ tiêu kết
quả xếp loại doanh nghiệp khi thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của Người
quản lý doanh nghiệp theo quy định đánh giá, phân loại Người giữ chức danh,
chức vụ tại Công ty mẹ - SBIC.
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Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC
của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn
Công ty mẹ - SBIC thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá, phân loại
Người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc diện giữ lại. Giao Bộ Tài
chính, Bộ Giao thông vận tải theo dõi sát sao để chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật.
14. Về việc kéo dài thời gian giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên lâm nghiệp Tánh Linh
Chính phủ thống nhất cho phép kéo dài thời gian giải thể Công ty đến ngày 30
tháng 6 năm 2018 để xử lý các tồn đọng về đất đai, tài chính, bảo đảm lợi ích của
Nhà nước và người lao động, không để phát sinh các khiếu nại, khiếu kiện liên quan.
Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc giải thể theo
đúng quy định của pháp luật và thời hạn nêu trên.
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra
việc này.
15. Về một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm,
giao khu vực biển để nhận chìm
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có Quy
hoạch sử dụng biển nêu tại Tờ trình số 114/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017.
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh có biển thực hiện giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm cho
tổ chức, cá nhân; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xác định các
phương án xử lý tạm thời đối với việc giao khu vực biển sử dụng vào mục đích
quốc phòng, an ninh, bảo đảm quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc lập Quy
hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Chính
phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh có biển, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về nhận
chìm, giao khu vực biển trong năm 2018, đảm bảo toàn diện, thống nhất, phù hợp
với thực tế.
16. Về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn thành
phố Hà Nội cho Sở Xây dựng
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Chính phủ thống nhất cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm
giao Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn thành phố.
Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu tổng thể, đề xuất việc phân công hợp lý nhiệm vụ
của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong quá
trình sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và các
Nghị định chuyên ngành, bảo đảm nguyên tắc thống nhất, không chồng chéo.
17. Về đề nghị phân công Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ký kết các
văn bản, thỏa thuận hợp tác nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước
quyết định ký kết các văn bản, thỏa thuận không phải điều ước quốc tế
Trong khi chưa ban hành Luật thỏa thuận quốc tế, Chính phủ thống nhất với
đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc phân công Thủ tướng Chính phủ xem xét,
quyết định:
- Ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác nhân danh Chính phủ không phải là
điều ước quốc tế và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết các văn bản, thỏa
thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế;
- Ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa
thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ mà không phải là điều ước quốc tế.
18. Về một số cơ chế, chính sách đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết về triển khai đầu tư dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp
thu ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị
quyết, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2018./.
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