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

QUỐC HỘI
Nghị quyết số: 55/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số
87/2015/QH13;
Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội
khóa XIV,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
1. Quốc hội ghi nhận nỗ lực, các giải pháp, cam kết của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng
Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các
nghị quyết của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung thực hiện các cam
kết, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế,
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều
hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các lĩnh vực được chất vấn
tại kỳ họp này nói riêng, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.
2. Đối với lĩnh vực tài chính
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa
phương thức quản lý, tiếp tục giảm mạnh thời gian thực hiện các thủ tục hành
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chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước. Đổi mới hoạt động hải
quan, triển khai có hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, đổi mới kiểm tra hàng hóa
chuyên ngành, tăng cường hậu kiểm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái
xuất; tích cực triển khai thực hiện thông suốt cơ chế một cửa quốc gia, một cửa
ASEAN, tiếp tục giảm thời gian thông quan.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ, bảo đảm huy
động đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thương mại. Phối hợp với các cơ
quan có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp ngay từ khâu
đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư đến xuất bán hàng hóa, sản phẩm để thực
hiện có hiệu quả công tác phòng, chống chuyển giá. Rà soát, đổi mới công tác thu
thuế đối với hộ kinh doanh. Sớm ban hành Nghị định về hóa đơn điện tử, quy định
về đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện nghiêm việc sử dụng hóa đơn trong mua,
bán hàng hóa, xử lý nghiêm việc không chấp hành pháp luật trong sử dụng hóa
đơn. Thực hiện các biện pháp để xử lý hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu
giảm tỷ lệ nợ đọng qua từng năm; sớm báo cáo Quốc hội tổng thể các khoản nợ
đọng thuế và phương án xử lý.
- Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức
ngành thuế, hải quan, bảo đảm chuyên sâu, chuyên nghiệp, trong sạch; có biện
pháp xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu để
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp qua từng năm.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý nợ công. Thực hiện các giải pháp
để đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ nợ công, cơ cấu lại nợ công theo Nghị quyết
của Quốc hội; tăng cường công cụ nghiệp vụ quản lý nợ công, quản lý chặt chẽ
việc bảo lãnh của Chính phủ, việc vay về cho vay lại; kiên quyết không sử dụng
vốn vay cho các dự án đầu tư kém hiệu quả, các lĩnh vực mà Việt Nam đã làm chủ
công nghệ. Rà soát, tổng hợp giá trị các dự án mới ký kết và có khả năng sẽ ký kết
trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn
để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm nợ công trong giới hạn quy định.
3. Đối với lĩnh vực ngân hàng
- Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng; phối hợp chặt
chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng
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trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ, thị
trường vàng phù hợp nhằm chuyển hóa các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất,
kinh doanh.
- Bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với khả năng hấp
thụ của nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh
vực ưu tiên theo chủ trương chung; chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành,
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
- Hoàn thiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, trong đó, chú trọng
cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; có giải pháp hỗ trợ nhân dân
vùng bị thiên tai để sớm khôi phục hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, đẩy mạnh
kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá, tiếp tục triển khai có hiệu
quả các hoạt động cho vay hỗ trợ ngư dân, nhà ở xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên;
kiểm soát hoạt động cho vay các dự án giao thông theo hình thức hợp đồng xây
dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) theo hướng vừa bảo đảm an toàn hoạt
động của tổ chức tín dụng, vừa tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng cho các dự án
BOT giao thông hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế.
- Khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống các văn bản quy phạm
pháp luật về hoạt động ngân hàng; triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các đề án, giải pháp để nâng cao năng lực
quản trị, điều hành, chú trọng quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn trong hoạt động
ngân hàng. Trong năm 2018, rà soát, sửa đổi các quy định về hoạt động của hệ
thống Quỹ tín dụng Nhân dân bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng tình hình mới.
Triển khai tích cực Đề án thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh ứng dụng và
bảo đảm an ninh, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý
nợ xấu, trong đó tập trung xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém theo cơ
chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và
giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà
nước, xử lý căn bản và thực chất nợ xấu; có các giải pháp phù hợp để khuyến
khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực tham gia cơ cấu lại các
tổ chức tín dụng.
- Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đặc
biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các
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yếu kém trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để chủ động phòng ngừa, ngăn
chặn các vi phạm, giảm thiểu rủi ro; sử dụng hiệu quả thông tin đánh giá tín nhiệm
các tổ chức tín dụng; tiếp tục rà soát để xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo, bảo
đảm trật tự, kỷ cương và an toàn trong hoạt động ngân hàng; xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật trong hệ thống. Có các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hoạt
động nâng cao năng lực và bộ máy quản trị của các tổ chức tín dụng. Quản lý hoạt
động cho vay của các công ty tài chính, hoạt động cho vay tiêu dùng bảo đảm thực
hiện đúng các quy định pháp luật.
4. Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông
- Tích cực triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh tiến trình
xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trên cả 03 nhóm chỉ số về hạ tầng
viễn thông, nguồn nhân lực và dịch vụ công trực tuyến. Nêu cao trách nhiệm người
đứng đầu trong đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách bộ máy
hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế. Đến hết
năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh
nghiệp được cung cấp ở mức độ 3, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.
- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Báo chí; sớm ban hành và triển
khai Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Làm
tốt công tác quản lý báo chí; trong đó, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời
thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác; tăng cường
cung cấp các thông tin người tốt, việc tốt; phát huy vai trò nòng cốt của báo chí
trong việc thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, góp
phần ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại, các thông tin xúc phạm uy tín, danh
dự, nhân phẩm của tổ chức và cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và
xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp
của người làm báo, các cơ quan báo chí và các cơ quan chủ quản.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về dịch vụ truyền thông;
tăng cường công tác quản lý hoạt động liên kết, xã hội hóa các chương trình giải trí
trên hệ thống phát thanh, truyền hình cả về nội dung và phạm vi liên kết; kiểm tra,
xử lý nghiêm các chương trình, nội dung phản cảm, không phù hợp với văn hóa,
thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam; tăng cường quản lý về mặt nội dung,
thời lượng các chương trình truyền hình cho trẻ em; chấn chỉnh hoạt động quảng
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cáo trên mạng và quảng cáo trên các chương trình phát thanh, truyền hình, xử lý
nghiêm các vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo, về sở hữu trí tuệ trong lĩnh
vực phát thanh, truyền hình; tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, khắc
phục tình trạng sim rác, tin nhắn rác.
- Chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội lành
mạnh; tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên
mạng xã hội, nhất là thông tin đối với trẻ em. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về
quản lý hoạt động thông tin trên mạng, đặc biệt là các dịch vụ cung cấp xuyên biên
giới, bảo đảm môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn
phát triển của xã hội; xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng
tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam.
- Ưu tiên phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước lớn mạnh; có chính
sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xây dựng các dịch vụ nền tảng như mạng
xã hội, công cụ tìm kiếm, thương mại điện tử. Xây dựng bộ công cụ thu thập, phân
tích và quản lý thông tin vi phạm; công cụ phân tích, xếp hạng, đánh giá website
theo lượng truy cập để làm cơ sở xây dựng, triển khai các chính sách quản lý nhà
nước về thông tin trên Internet phù hợp. Có các biện pháp để xử lý thông tin không
phù hợp với pháp luật Việt Nam được đăng tải bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài; phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên
mạng xã hội.
5. Đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân
- Khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ
luật, luật, nghị quyết về hoạt động tư pháp để bảo đảm các quy định mới được thi
hành kịp thời, thống nhất. Thực hiện đúng nguyên tắc tranh tụng trong xét xử,
Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tiếp tục phát triển
án lệ. Triển khai hiệu quả việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án
trên cổng thông tin điện tử.
- Có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các loại án, quyết định của
Tòa án. Trong đó: Đối với việc xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không để xảy ra
oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế
nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm nghiêm minh,
đúng pháp luật, có giải pháp để tăng hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có đối

CÔNG BÁO/Số 941 + 942/Ngày 17-12-2017

67

với các vụ án này; tiến hành tổng kết và đề xuất với Quốc hội tại kỳ họp thứ 6,
Quốc hội khóa XIV về việc xét xử lưu động các vụ án hình sự. Đối với việc giải
quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hạn chế tối đa việc hủy án nhiều lần dẫn tới kéo
dài việc giải quyết; khắc phục triệt để việc tuyên bản án không rõ, khó thi hành.
Đối với việc xét xử các vụ án hành chính, cần nâng cao tỷ lệ xét xử, hạn chế thấp
nhất việc để án quá hạn theo quy định của pháp luật, việc hủy án, sửa án do nguyên
nhân chủ quan; thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 60 của Luật Tố tụng hành
chính; có biện pháp tăng cường năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Thẩm
phán được giao xét xử vụ án hành chính; thống nhất công tác xét xử liên quan đến
nợ bảo hiểm xã hội.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc xét xử; tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải
quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục việc trả lời không có căn cứ
kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại phải kháng nghị giám đốc thẩm
theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục kiện toàn, làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ
nhiệm, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh chính trị của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân các cấp. Củng cố và hiện
đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đến
năm 2020 triển khai Đề án tòa án điện tử, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp
tác quốc tế phục vụ cho hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp. Nghiên
cứu, hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của Hội thẩm nhân dân.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo việc nâng
cao chất lượng điều tra, kiểm sát điều tra và truy tố để hạn chế mức thấp nhất việc
trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế
nghiêm trọng. Giao Chính phủ bố trí nguồn lực tài chính từ dự phòng kế hoạch đầu
tư công trung hạn 2016 - 2020 để đầu tư cho việc xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án cấp huyện trong hai năm 2018 2019 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; chỉ đạo Ủy ban nhân
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có liên quan thực hiện đúng quy định tại Điều 60
của Luật Tố tụng hành chính, chấm dứt việc không chấp hành các bản án, quyết
định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, báo cáo kết quả việc thi hành
án hành chính tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
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1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
xem xét những vấn đề quan trọng, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và cử tri
kiến nghị để tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội,
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017.
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