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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: 84/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
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 8 năm 2017, tổ chức vào
ngày 30 tháng 8 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017; tình hình triển
khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 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: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến
tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền
kinh tế cơ bản được bảo đảm; lãi suất có xu hướng giảm; tín dụng, thu ngân sách
tăng khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng cao, trong tháng 8 có xuất siêu. Khu vực dịch
vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao
nhất từ trước tới nay. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Số
lượng doanh nghiệp mới thành lập và số vốn đăng ký tăng cao. Các lĩnh vực văn
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hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều
thành tựu nổi bật tại SEA Games 29, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt
Nam trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại
được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, tình hình mưa, bão, lũ quét diễn biến phức tạp, bất thường gây
thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống. Khu vực công nghiệp tăng trưởng
thấp so với cùng kỳ, ngành khai khoáng chưa phục hồi. Thực hiện và giải ngân
vốn đầu tư phát triển chậm, nhất là vốn FDI, ODA và vay ưu đãi. Thủ tục hành
chính của một số ngành, lĩnh vực, địa bàn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn,
tốn kém thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tình hình buôn lậu và
gian lận thương mại, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ diễn biến phức
tạp; dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng gia tăng ở một số
địa phương.
Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ
quan, địa phương, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
đã đề ra, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%.
Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh cần sâu sát với công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là
trong thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện
thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tập trung thực hiện một số nội
dung trọng tâm sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền
tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu tiếp
tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017; phấn đấu tốc độ tăng
trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21% để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tăng
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng, bảo
đảm an toàn hệ thống.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
trong tháng 9 năm 2017 về việc cân đối nguồn lực cho 21 Chương trình mục tiêu;
giao chi tiết danh mục và mức vốn cho các Bộ, ngành, địa phương sau khi Thủ
tướng Chính phủ giao kế hoạch. Chủ động hướng dẫn, phối hợp các Bộ, ngành, địa
phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, thúc đẩy giải ngân số vốn được giao.
Kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân gây chậm trễ trong quá trình phân bổ vốn kế
hoạch thời gian qua để rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới. Báo cáo
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Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017 về tình hình giải
ngân vốn đầu tư công của từng Bộ, ngành, địa phương và đề xuất giải pháp cụ thể,
trong đó kiên quyết cắt giảm vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân
hết trong năm 2017 để bố trí cho các công trình quan trọng, cấp bách khác theo
quy định. Tập trung rà soát, đề xuất, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đầu
tư công tại kỳ họp thứ tư. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đối tác quốc
tế tổ chức Hội nghị điều phối các nhà tài trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ
trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan
xem xét có hình thức huy động nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng điểm;
rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án cân đối nguồn vốn đầu tư phù hợp
đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc - Nam và sân bay
Long Thành.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương, địa
phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công nêu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP. Trong đó, các Bộ: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi
trường tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư.
- Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường
quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài
chính - ngân sách. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát giảm
phí liên quan đến doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tác động của đề xuất tăng thuế
giá trị gia tăng; trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ
phát triển sản xuất, kinh doanh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế có phương án bảo
đảm an toàn, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế.
- Bộ Công Thương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Hiệp định thương
mại tự do, đặc biệt đối với các đối tác đang thâm hụt thương mại lớn, đề xuất việc
tham gia một số Hiệp định thương mại tự do mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp
thúc đẩy xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, nhất là các hoạt động nhập khẩu
tiểu ngạch và các hoạt động tạm nhập, tái xuất các mặt hàng nông sản. Phát triển
đồng bộ thị trường trong nước, không để các doanh nghiệp nước ngoài chi phối;
khuyến khích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
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- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện các giải
pháp bảo đảm tăng trưởng 3,05%, xuất khẩu nông sản đạt 33-34 tỷ USD. Chỉ đạo,
hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng,
chống thiên tai, bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu
thiệt hại đối với sản xuất. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát,
có giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng.
- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành,
địa phương rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự
án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT, đề xuất giải pháp cụ thể, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017. Đồng thời xử lý nghiêm các vi
phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT. Rà soát, xem
xét cụ thể phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông để sử
dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa
lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa
phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đạt mục tiêu trên 13 triệu lượt khách du lịch
quốc tế trong năm 2017.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành và địa
phương liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ kịp
thời, bảo đảm cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ổn định đời
sống và khôi phục sản xuất.
- Bộ Y tế tăng cường công tác cảnh báo dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện các giải
pháp phòng, chống, dập dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết và dịch chân tay miệng;
phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực dập dịch sốt
xuất huyết trên địa bàn. Bộ Y tế khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý
nhà nước về dược; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm
minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường quản lý
giá thuốc theo mục tiêu giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017, đặc biệt là
thuốc biệt dược; khẩn trương phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai
việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01
năm 2018.
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- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện khai giảng năm học
mới, nhất là ở các vùng bị thiệt hại do bão, lũ; phối hợp với Bộ Tài chính kiểm soát
giá thiết bị, đồ dùng học tập đầu năm học; không để xảy ta tình trạng lạm thu, học
sinh không được đến trường vì thiếu học phí.
- Bộ Nội vụ tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ
quan hành chính các cấp. Trình Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức
hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính nhà nước và
biên chế của tổ chức hội đặc thù năm 2018 trong tháng 9 năm 2017.
- Các Bộ quản lý chuyên ngành cần theo dõi sát, có lộ trình, điều chỉnh giá phù
hợp đối với những hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu để hạn chế tác động đột biến
lên CPI bình quân chung, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội giao.
- Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải
pháp cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn, bảo đảm công
khai, minh bạch; tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, các dự án,
công trình đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài theo lộ trình đã được Bộ Chính trị
quyết định. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 01/01/2007 nhằm tạo
hành lang pháp lý minh bạch, chống thất thoát, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất
thuộc sở hữu nhà nước. Yêu cầu các Bộ, cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng trụ
sở mới phải nghiêm túc trả lại trụ sở cũ.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên
tai, nhất là trong mùa bão lũ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn
bị tổ chức tốt hội nghị về biến đổi khí hậu và chiến lược chuyển đổi quy mô lớn
nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Bộ Công an chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội,
trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; đặc biệt là bảo đảm an ninh, an
toàn tuyệt đối trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, nhất là các cơ
quan báo chí Trung ương thể hiện rõ vai trò chủ lực trong đấu tranh, phản bác
thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước và các
giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời
chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội của đất
nước để tạo đồng thuận trong xã hội.
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- Các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực;
khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế
hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng tiến độ yêu cầu; tích cực thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ
đồng hành cùng doanh nghiệp đã nêu tại các Nghị quyết số: 19-2016/NQ-CP,
19-2017/NQ-CP, 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg
ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục, điều
kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp,
chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.
- Các địa phương có quy mô công nghiệp lớn, tỷ trọng dịch vụ cao, cần tập
trung rà soát, có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đẩy
nhanh tiến độ các dự án, công trình, thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm
năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ
động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đưa dự án sớm đi vào hoạt động, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư tư
nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
- Các Bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng các Đề án trình Hội nghị Trung
ương 6 khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện các Đề án để trình
Trung ương bảo đảm chất lượng và tiến độ.
2. Về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017
Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và các Bộ, cơ
quan, địa phương liên quan đã triển khai tích cực, đúng kế hoạch các công việc
chuẩn bị cho Năm APEC 2017. Nhiệm vụ tiếp theo còn rất nặng nề, yêu cầu các
Bộ, cơ quan là thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tiếp tục triển khai các
công việc cụ thể theo phân công; bám sát chủ đề Năm APEC 2017 là: “Tạo động
lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”; chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt theo
phương châm trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh và an toàn
tuyệt đối. Có phương án dự phòng, xử lý khéo léo những tình huống, phấn đấu
thông qua Tuyên bố cấp cao, Tuyên bố Bộ trưởng để tạo dấu ấn thành công của
Năm APEC 2017.
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- Bộ Ngoại giao chủ trì vận động mạnh mẽ để Lãnh đạo cấp cao nhất của các
nền kinh tế APEC tham dự đầy đủ; tổ chức chu đáo các chuyến thăm Việt Nam
của Lãnh đạo một số nước và các cuộc tiếp xúc song phương; tích cực vận động
các nền kinh tế thành viên ủng hộ thúc đẩy các đề xuất, sáng kiến của Việt Nam
được thông qua tại các Hội nghị cấp Bộ trưởng, Hội nghị SOM và trình Hội nghị
liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế và Hội nghị cấp cao APEC 2017.
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với
Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên
quan vận động bảo đảm sự tham gia tích cực của các tập đoàn lớn thuộc APEC tại
CEO Summit và Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; đồng thời khuyến khích
doanh nghiệp APEC đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo
các điều kiện để tham gia Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam nhằm xúc tiến,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và kết nối hợp tác giữa các doanh
nghiệp của địa phương với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
- Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa chủ trì tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác
tuyên truyền về Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó tập trung quảng bá về đất
nước, con người Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng phát triển.
- Tiểu ban An ninh - Y tế chủ trì diễn tập các phương án bảo vệ, bảo đảm an
ninh, an toàn tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt công tác y tế, đặc
biệt là y tế dự phòng.
3. Về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Chính phủ biểu dương tinh thần phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành,
địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các Nghị
quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong những tháng còn lại của
năm 2017, Chính phủ yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng
công ty nhà nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không chủ quan trong điều hành, rà
lại từng chỉ tiêu được giao, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm
phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
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Chính phủ thống nhất dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 khoảng
6,5%; trong đó trọng tâm là bảo đảm các cân đối kinh tế lớn, đẩy mạnh cơ cấu
lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động,
chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hướng tới tăng trưởng thực chất,
bền vững.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kỹ tình hình, kết quả thực hiện năm
2017, đồng thời phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong
nước trong năm 2018, các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp,
có tính khả thi; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp
tục rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, bảo đảm thống nhất các chỉ tiêu nêu trong
Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương
và Quốc hội.
4. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm
2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước quốc gia 3 năm 2018 - 2020
Chính phủ thống nhất với nội dung các Báo cáo do Bộ Tài chính trình, trong
đó mức bội chi ngân sách năm 2018 khoảng 3,7%.
Giao Bộ Tài chính chủ trì tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát các chỉ
tiêu về thu chi ngân sách, bảo đảm các cân đối lớn của nền tài chính quốc gia an
toàn, bền vững; thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại
ngân sách nhà nước, trong đó tăng hợp lý đầu tư phát triển và bảo đảm chi trả nợ,
giảm chi thường xuyên, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực tài
chính khác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung quyết liệt chống thất
thu thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế, chống lạm thu, khuyến khích nuôi dưỡng
nguồn thu, chuyển đổi hình thức khoán thu thuế sang kê khai thuế. Hoàn thiện
phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân
sách 3 năm 2018 - 2020. Tiếp tục cập nhật, rà soát, thống nhất số liệu với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về chi đầu tư phát triển; hoàn thiện các Báo cáo, trình Thủ tướng
Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội theo quy định.
5. Về việc xác định giá trị doanh nghiệp và sử dụng giá trị doanh nghiệp theo
sổ sách kế toán để xây dựng phương án cổ phần hóa đối với 02 đơn vị thành viên
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
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Trong thời gian chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước thành công ty cổ phần, Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Công Thương cho
phép PVN áp dụng cơ chế không điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả xác định
giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần trong
phương án cổ phần hóa và sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để xây
dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu đối với Tổng công ty Điện lực Dầu
khí và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Kết thúc cổ phần hóa, thực hiện quyết toán
và hạch toán theo quy định.
Ủy quyền Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các trường hợp
tương tự trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu và báo cáo Chính phủ
tại phiên họp gần nhất.
6. Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ cơ bản thống nhất với các kiến nghị nêu trong Báo cáo của Tổ công
tác. Giao Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ
quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung kiểm tra các nhiệm vụ về
tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa,
một cửa liên thông; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ
thể: kiểm tra chi phí chính thức và không chính thức của doanh nghiệp; việc giảm
tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ
mức 35% xuống còn 15% trong năm 2017.
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương
trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa
ASEAN và quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo
trình tự, thủ tục rút gọn.
7. Về cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng các dự án
điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
Chính phủ thống nhất cần có cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ
đầu tư xây dựng một số dự án điện cấp bách nhằm cung ứng đủ điện cho phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Việc áp dụng cơ
chế, chính sách đặc thù phải bảo đảm đúng thẩm quyền, không trái với quy định
của các Luật liên quan, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.
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Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát,
xác định rõ tiêu chí, danh mục dự án điện cấp bách và các nội dung cơ chế, chính
sách đặc thù trong quản lý, thực hiện các dự án điện cấp bách trong quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia.
Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cụ thể việc
hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,
quyết định./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

