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CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

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

Số: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013
Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2013,
thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:
1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2013;
tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
nợ xấu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.
Chính phủ thống nhất đánh giá: Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận,
các đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức, phục vụ nhân dân đón
Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 đạt yêu cầu đề ra, tạo không khí Tết đầm ấm, vui
tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm trong toàn xã hội. Đồng thời, các Bộ, cơ quan,
địa phương tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết của
Chính phủ và đã đạt được những kết quả bước đầu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02
và 2 tháng đầu năm đều tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước; xuất khẩu tăng
và có xuất siêu. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng mức lưu chuyển
hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, hoạt động du lịch trong tháng
diễn ra sôi động, doanh thu tăng khá. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực
hiện tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực,
nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách,
người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Công tác
thông tin, tuyên truyền có bước chuyển biến mới, đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa,
thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và bảo đảm
tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực. An ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông được tăng cường. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố.

CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 14-03-2013

81

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, thách thức: Lãi suất
vẫn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm, nợ xấu còn lớn. Sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tồn kho còn cao ở
một số ngành, số doanh nghiệp giải thể tăng. Đời sống của một bộ phận dân cư còn
khó khăn. Tai nạn giao thông, cháy nổ còn xảy ra nghiêm trọng. Trong khi đó, tình
hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh
tế, xã hội nước ta.
Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải
pháp chủ yếu đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01
năm 2013, số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ, Thông báo số
79/TB-VPCP ngày 22 tháng 02 năm 2013 về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo triển khai công tác sau Tết Quý Tỵ; khẩn trương, quyết liệt đưa các cơ chế,
chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường,
giải quyết nợ xấu đi vào cuộc sống; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô; triển khai đồng thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013,
trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm
lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm 2013, bảo đảm vừa hỗ trợ
sản xuất, vừa kiểm soát lạm phát; theo dõi và điều hành tỷ giá hợp lý; tích cực triển
khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; cơ cấu nợ và sử dụng quỹ dự phòng rủi
ro để xử lý nợ xấu; khẩn trương trình phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các
tổ chức tín dụng, trình thành lập và quy định Điều lệ Công ty quản lý tài sản; phối
hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan,
địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI), đầu tư tư nhân trong nước, nhất là các dự án, công trình có sức lan tỏa
lớn; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nghiên
cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để khuyến khích và thu hút các nguồn lực đầu tư cơ sở
hạ tầng nông thôn mới.
- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây
dựng phương án phát hành trái phiếu để thực hiện một số công trình cụ thể, thúc
đẩy thu hút đầu tư theo các hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển
giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đối tác công tư (PPP), đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI), đẩy nhanh tiến độ các dự án Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14 và
các dự án trọng điểm về giao thông.
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- Bộ Tài chính tập trung giám sát, đôn đốc việc phân bổ và thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước; chủ động lập kế hoạch điều hành, bảo đảm cân đối thu chi
ngân sách, không để bị động; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện phương án
điều hành, quản lý giá phù hợp đối với một số mặt hàng thiết yếu năm 2013.
- Bộ Công Thương và các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp
khắc phục khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các
doanh nghiệp liên kết tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước; tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy
mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe; chủ trì, phối hợp
với các Bộ, cơ quan tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ hàng hóa của Việt Nam tại các thị
trường xuất khẩu; tích cực nghiên cứu, chuẩn bị phương án đàm phán các Hiệp
định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
(TPP); đẩy nhanh tiến độ các công trình sản xuất điện, chỉ đạo sử dụng điện tiết
kiệm, có kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và sinh hoạt.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường theo dõi, quyết liệt phòng
chống, khống chế, dập dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong công tác chống buôn lậu gia cầm, đại gia súc qua biên giới; tập trung chỉ đạo
công tác chống hạn, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất; tổng kết và nhân rộng mô
hình cánh đồng mẫu lớn; khẩn trương hoàn thiện Đề án sản phẩm nông nghiệp trọng
điểm quốc gia, dự thảo Nghị định về cá tra trình Chính phủ.
- Bộ Y tế chỉ đạo công tác giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy
hiểm ở người, nhất là nguy cơ bệnh cúm A(H5N1); tăng cường kiểm tra, bảo đảm
vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh; đẩy
nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nắm tình hình lao động, việc làm, thực
hiện các biện pháp hạn chế tình trạng thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy
nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nắm tình hình đời sống nhân
dân để có chính sách hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.
- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương hoàn chỉnh
chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách hỗ
trợ hộ cận nghèo, thoát nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
thiểu số, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để triển khai thực hiện.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các hình thức,
sản phẩm, dịch vụ du lịch mùa lễ hội; phối hợp với các địa phương tăng cường
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản; chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội phù
hợp bản sắc văn hóa dân tộc.
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- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực
hiện và công bố Bộ chỉ số về cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế
một cửa, một cửa liên thông hiện đại; khẩn trương thực hiện Đề án cải cách công
chức, công vụ; tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các
Bộ, cơ quan có Đề án chi tiết hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo
hiểm xã hội, ưu đãi người có công, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến
để trình Bộ Chính trị.
- Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tích cực triển khai Đề án đổi mới công tác tiếp
công dân, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đến hết quý I giải quyết xong
trên 80% số vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường chức năng kiểm tra, đôn
đốc thực hiện kết luận thanh tra; khẩn trương hoàn thiện Đề án quy định thực hiện
và kiểm soát việc kê khai tài sản, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến để
trình Bộ Chính trị.
- Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại
tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là
tại các khu dân cư tập trung. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối
hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế
tai nạn giao thông; tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về an toàn
giao thông trên địa bàn nông thôn và hành vi sử dụng mũ bảo hiểm không đạt
tiêu chuẩn quy định; kiến nghị sửa đổi thẩm quyền, hình thức xử lý vi phạm
theo hướng đơn giản hóa về thủ tục.
- Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu
kinh tế; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tái cơ cấu theo ngành, lĩnh
vực, vùng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao;
hoàn thành việc ban hành và thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn, kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; hàng tháng đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ, công việc nêu trong Nghị quyết gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
để tổng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ; tích cực chuẩn bị các Đề
án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).
- Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung
cấp thông tin định hướng dư luận; tăng cường tuyên truyền góp ý sửa đổi Hiến
pháp, giải thích các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo
chí theo quy định của pháp luật.
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2. Về Đề án chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy
mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường trình.
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ
tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng
Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 7.
3. Về Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.
Giao Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với
các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục
hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình
Bộ Chính trị.
4. Về dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn trình.
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,
Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ,
hoàn chỉnh dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thừa ủy quyền Thủ tướng
Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

