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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

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

Số: 61/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 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 với các địa phương tháng 6 năm 2016, tổ chức
vào ngày 03 và 04 tháng 7 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình
triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, 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 2017
Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu
năm đạt 5,73%, trong đó quý II (6,17%) đạt mức cao hơn nhiều so với quý I
(5,15%). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, giá cả ổn định;
tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; dự trữ ngoại hối
tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng cao nhất trong 9 năm qua. Kim ngạch

CÔNG BÁO/Số 515 + 516/Ngày 25-7-2017

87

xuất khẩu tăng mạnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Công nghiệp
chế biến, chế tạo và xây dựng tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng
trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây; khách du lịch quốc tế tăng trên 30%.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng
cao. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, với trên 61 nghìn doanh nghiệp
thành lập mới. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, niềm tin của Nhân
dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tăng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào
tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, thể dục thể
thao, thông tin truyền thông được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả và dấu
ấn quan trọng.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc phân bổ
và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sản xuất công nghiệp tăng chậm, trong đó
ngành khai khoáng giảm mạnh. Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chưa đạt mục
tiêu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát
sỏi trái phép; tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trật tự an toàn xã hội ở
một số địa bàn diễn biến phức tạp.
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm lớn của cả hệ
thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Chính phủ yêu cầu
các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành, nỗ lực
phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra
của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng
cuối năm 2017; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
- Quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng chỉ đạo của các Nghị quyết Trung
ương 5 khóa XII về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động
cụ thể của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị để vận dụng và phát huy hiệu quả trong
thực tiễn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban
hành các Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị
quyết Trung ương 5 khóa XII đã được giao tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09
tháng 6 năm 2017.
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- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện
hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính
phủ. Tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chuyển động thực
sự từ Trung ương đến cơ sở để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nhanh
hơn, thân thiện hơn. Tăng cường lắng nghe, đối thoại với người dân, doanh nghiệp;
tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh
nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- Phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, phát huy tính chủ động,
sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương gắn với trách nhiệm. Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu
cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.
- Bảo đảm sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Tập trung giải
quyết các nút thắt, đặc biệt là thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, vay
vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng. Tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, dư địa
tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; thúc đẩy liên kết
vùng, đặc biệt là vai trò của thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ; thành
phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các vùng kinh tế trọng
điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, các thành phố lớn trực thuộc Trung ương để
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Thu hút nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển,
đẩy mạnh hình thức đối tác công tư (PPP). Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn
lực từ tài sản của Nhà nước và tư nhân. Thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà
nước theo kế hoạch.
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là
nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của từng bộ, cơ quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ tập trung thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; khẩn
trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành,
bảo đảm tiến độ, chất lượng, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho
người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, không tạo khoảng
trống pháp lý, không chồng chéo, mâu thuẫn. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng
Chính phủ đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và việc
xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng các văn bản hướng
dẫn và kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ
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xấu của các tổ chức tín dụng; hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống
các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời xây
dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành và hướng dẫn các tổ chức tín dụng xây
dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Tăng
cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có
giải pháp giảm lãi suất cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là
các lĩnh vực ưu tiên. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp phù hợp huy động
nguồn lực vàng và ngoại tệ từ xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an
ninh an toàn hệ thống.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo
Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa. Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên
cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững khu vực doanh nghiệp
tư nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017. Có kế hoạch, giải
pháp thu hút đầu tư tư nhân cho phát triển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong
tháng 8 năm 2017. Khẩn trương trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các Nghị
định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị
định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu về lựa
chọn nhà đầu tư.
- Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết
kiệm, chống lãng phí; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện
dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ
công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; chống thất thu thuế, nhất là
đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá thể. Rà soát, sửa đổi các quy định về quản
lý thuế, hải quan theo hướng liên thông để giảm thời gian, chi phí cho doanh
nghiệp; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật
về thuế, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4. Chủ trì,
phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các loại phí, lệ phí để cắt giảm
chi phí cho doanh nghiệp, nhất là phí vận tải. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị
trường chứng khoán, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn sử dụng kinh phí thu
xử phạt vi phạm giao thông theo hướng để lại cho địa phương, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.
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- Bộ Công Thương tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong
nước; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu, xây
dựng các biện pháp hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để kiểm soát
nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp,
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp
tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là việc tiêu
thụ thịt lợn, gia cầm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án
phòng, chống thiên tai. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai đồng
bộ các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công
Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, khẩn
trương hoàn thiện thủ tục, thúc đẩy khởi công các công trình, dự án mới.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá
liên kết vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phấn đấu năm 2017 thu hút từ
13 - 15 triệu khách du lịch quốc tế. Rà soát các lễ hội, tăng cường quản lý, chấn
chỉnh các hoạt động có tính bạo lực, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
- Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật
Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt
động chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; nâng
cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương
triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4. Phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển doanh nghiệp
tư nhân.
- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tích
cực thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 để thúc đẩy phát
triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở
đô thị.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương
tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ, chính sách
đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ còn tồn đọng; chuẩn bị tổ chức chu đáo,
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trang trọng, ý nghĩa Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tăng cường
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ
em; phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng, ghi nhận công lao, nghĩa cử
cao đẹp của các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm, quy
tập hài cốt liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
- Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch theo mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết.
Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn cho các bệnh viện; điều
tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an toàn cho cán bộ y tế tại bệnh viện.
Chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, yếu kém trong đầu tư trang thiết bị y tế và công
tác khám, chữa bệnh. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên
quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi trong khám, chữa bệnh bằng bảo
hiểm y tế. Kiểm soát chặt chẽ, xử nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn
thực phẩm. Công bố rộng rãi cho Nhân dân về mức độ an toàn hải sản tầng đáy
biển của 04 tỉnh miền Trung trong tháng 8 năm 2017.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đẩy
nhanh tiến độ, chất lượng, bảo đảm tính khả thi việc thực hiện Đề án đổi mới
chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Đẩy mạnh tự chủ và nâng cao chất lượng
giáo dục đại học.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo, thông tin
kịp thời diễn biến thời tiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí
hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, điều chỉnh các bất cập của quy trình
vận hành liên hồ chứa, nhất là trong mùa mưa lũ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây
dựng rà soát lại các quy hoạch khai thác cát sỏi, bảo đảm vừa ngăn chặn việc khai
thác trái phép, vừa tạo nguồn cung cấp cát sỏi cho xây dựng.
- Bộ Công an chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an
toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các
loại tội phạm, không để phát sinh các “tụ điểm” phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
Điều tra, xử lý nghiêm hành vi chặt phá rừng; khai thác cát, sỏi trái phép; vi phạm
trong thực hiện chính sách đóng tàu vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của
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Chính phủ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.
- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chu đáo
chuyến thăm đối ngoại chính thức của Tổng Bí thư và các hoạt động đối ngoại của
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành
công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy quảng
bá hình ảnh đất nước. Chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở
nước ngoài công khai thông tin về việc triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử cho
người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên trang thông tin điện tử để tạo thuận lợi
cho khách du lịch.
- Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thông tin,
truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội, tạo hứng khởi trong sản xuất, kinh doanh, đồng hành
cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017. Tăng
cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin. Phối hợp với
Bộ Công an đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, đấu tranh phản
bác các luận điệu sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng; xử lý nghiêm
các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật. Cơ quan chủ quản báo chí
đề cao trách nhiệm, phối hợp với Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi
lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
36a/NQ-CP, nhất là việc hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ cụ thể được giao
tại Nghị quyết. Tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3,4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương
trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng; chỉ đạo, tổ chức hướng
dẫn, thường trực phương án ứng cứu, bảo đảm an toàn, thông suốt hệ thống công
nghệ thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
- Các thành viên Chính phủ tập trung triển khai các cam kết trước Quốc hội tại
kỳ họp thứ ba, khẩn trương chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh
vực được phân công phụ trách, báo cáo kết quả triển khai thực hiện cam kết trước
Quốc hội tại kỳ họp sau theo quy định.
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- Các bộ, cơ quan chưa hoàn thành các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực được
giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP phải khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt. Các bộ, cơ quan chủ trì đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khẩn
trương hoàn thiện, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và
đúng tiến độ.
- Các bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chủ động giải
quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của địa phương tại phiên họp. Văn
phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.
2. Về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 6 và 6
tháng năm 2017
a) Về công tác chỉ đạo, điều hành
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám
sát của Quốc hội; kịp thời triển khai Nghị quyết và chủ trương lớn của Trung ương
Đảng, Quốc hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện
đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế
độ tập thể, tập trung, thống nhất, phát huy đầy đủ vai trò của tập thể gắn với việc
đề cao trách nhiệm cá nhân; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống
nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ Nhân dân và
đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ với kế hoạch rõ ràng, phân
công cụ thể, thống nhất hành động, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm với
tinh thần trách nhiệm cao nhất; đã có nhiều đổi mới cụ thể, thiết thực về phương
thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ nhiều vấn
đề vướng mắc, phát sinh.
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm,
khắc phục những hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tạo chuyển
biến bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt
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chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống
và phát huy hiệu quả.
Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn
thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân đoàn kết,
chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện
hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
b) Về kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng của Tổ công tác
Chính phủ ghi nhận sự chuyển biến tích cực của các bộ, cơ quan, địa phương
trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thống nhất các
kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện
nghiêm túc.
Giao Tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực
hiện nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, đặc biệt là kiểm tra việc giao vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tăng
trưởng tín dụng và cải cách thủ tục hành chính.
3. Về các Báo cáo: công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tình hình ban hành văn bản quy định chi
tiết thi hành luật, pháp lệnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình thực hiện Nghị quyết số
35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tình hình thực hiện Nghị quyết số
36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
Giao các bộ, cơ quan: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính
phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu
ý kiến Chính phủ, hoàn thiện các Báo cáo và ban hành theo thẩm quyền và theo
dõi, đôn đốc việc thực hiện.
4. Về dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các
bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật;
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
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5. Về dự án Luật quốc phòng (sửa đổi)
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp,
Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh
lý, hoàn thiện dự án Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
6. Về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan
liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
7. Về danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng,
nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch
a) Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu
tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành:
Với phương châm đổi mới tư duy và quyết liệt hành động, tiếp tục tháo gỡ các
rào cản cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ
danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi,
bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật, xác định tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng
hợp, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017. Trường hợp không đề nghị sửa
đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ với Chính phủ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, quán triệt tinh thần
tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khẩn trương rà soát, kiến nghị
bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về điều
kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư, trình
Chính phủ trong quý IV năm 2017.
b) Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công:
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương
rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.
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c) Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch:

Chính phủ thống nhất quan điểm xây dựng Luật Quy hoạch nhằm tạo ra bước
thay đổi căn bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch, hoạch định
không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên lãnh thổ quốc gia, loại bỏ những
quy hoạch không phù hợp với thực tế, chồng chéo, tạo cơ chế xin cho, gây khó
khăn cho doanh nghiệp, người dân, cản trở phát triển, đồng thời bảo đảm tính ổn
định, thống nhất của hệ thống pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực tới điều
hành, phát triển kinh tế - xã hội. Để kịp thời trình Quốc hội thông qua dự án luật
này tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ yêu cầu:
Trên cơ sở chủ trương, quan điểm nhất quán của Chính phủ và các chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng dự án Luật quy hoạch, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan
thống nhất ý kiến, hoàn thiện dự án Luật quy hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất
lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để báo cáo
Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội.
Đối với danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch, để
bảo đảm đồng bộ với dự án Luật quy hoạch, xử lý theo hướng:
- Đối với các Luật chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đơn giản về kỹ thuật thì
sửa đổi, bổ sung ngay tại dự án Luật quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ
sung cụ thể; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính
phủ về nội dung này; tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để báo cáo Ủy ban
thường vụ Quốc hội.
- Đối với các Luật cần sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, chính sách phức tạp
hoặc có liên quan đến đầu tư kinh doanh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các
bộ, cơ quan xây dựng Danh mục ban hành cùng dự án Luật quy hoạch; các bộ, cơ
quan chủ trì rà soát và lập đề nghị xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung từng Luật riêng
hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ
trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 cùng với đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên
quan đến đầu tư, kinh doanh để báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây
dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, 2018.
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- Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Quy hoạch, giao
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý
kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết này, tổng hợp, tiếp thu ý kiến
thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017
để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện
các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật, chịu trách
nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ lập đề nghị
sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ.
Giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất tổ
chức Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 năm 2017
để Chính phủ xem xét, thông qua các đề nghị xây dựng các dự án Luật theo yêu
cầu trên.
8. Về Đề án xây dựng danh mục các dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh
Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020
Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng tăng cường xã hội hóa, hạn
chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ; đồng thời rà soát chặt chẽ danh mục các
dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
9. Về việc quản lý, sử dụng số thu phí được để lại quy định tại dự thảo Nghị
định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại
Chính phủ thống nhất quy định việc để lại một phần số tiền phí thực thu trong
hoạt động ngoại giao để bù đắp chi phí cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, phục
vụ công tác thu phí theo quy định; chi hỗ trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn
tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin; chi đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn và ngoại ngữ; chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một
số hoạt động đối ngoại.
Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị
định. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt
Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.
10. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
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Chính phủ thống nhất: Đối với thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu đều bị tịch thu để
tiêu hủy. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính
phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ hoàn thiện dự thảo
Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2017.
11. Việc giải quyết đơn đề nghị mua nhà theo Nghị định số 61/CP đối với số
nhà 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chính phủ thống nhất đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bán nhà
số 5B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do trên
thực tế không còn đủ các tiêu chí không được bán (đã bán một nửa nhà số 5A phố
Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cho hộ gia đình
chính sách, cán bộ lão thành cách mạng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân
dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết bán nhà số 5B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho hộ gia đình chính sách, cán bộ lão
thành cách mạng và báo cáo lại kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
tại kỳ họp gần nhất.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục bảo tồn các biệt thự còn lại không
được bán trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án đã được Hội đồng nhân dân
thành phố Hà Nội thông qua theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10
tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
12. Về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg
về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Chính phủ thống nhất nâng chế độ bồi dưỡng, nâng mức chi sinh hoạt phí đối
với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; sửa đổi danh
mục các trang thiết bị chuyên dùng phù hợp để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập
hài cốt liệt sỹ.
Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Quyết
định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ
ký ban hành trong tháng 7 năm 2017 để triển khai thực hiện.
13. Về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
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Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện
chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy
định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến thành
viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ
nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg,
trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2017./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
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