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NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 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 4 năm 2018, tổ chức vào ngày 03 tháng 5
năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Thời gian qua, nhìn chung các bộ, cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc dự kiến chương trình, chuẩn bị nội
dung, hồ sơ tài liệu phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thương vụ
Quốc hội. Thường xuyên phối hợp nâng cao chất lượng và tiến độ chuẩn bị các dự án, dự
thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo, tờ trình theo dự kiến của chương trình
kỳ họp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trình hồ sơ, tài liệu còn sơ sài,
chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thể thức, thủ tục và tiến độ.
Để nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV,
Chính phủ yêu cầu:
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc
khối phụ trách khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tài liệu gửi Quốc hội, bảo đảm chất
lượng và tiến độ.
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm
trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm toàn bộ báo cáo, tài liệu gửi tới Văn

phòng Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội. Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc
chuẩn bị, bảo đảm tiến độ gửi các báo cáo, tài liệu.
- Các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, tài liệu trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa
XIV chủ động tiếp thu, giải trình cụ thể ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu
Quốc hội về các nội dung liên quan.
- Các thành viên Chính phủ chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin, kịp thời cung cấp hồ sơ,
tài liệu liên quan, giải trình về những vấn đề mà các Đại biểu Quốc hội và cử tri quan
tâm, nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.
2. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình hình ban hành các
văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Chính phủ yêu cầu:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật,
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình các
dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 160/LĐCP ngày 18/4/2018 về công tác xây dựng
thể chế, đảm bảo hồ sơ trình các dự án luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ chấn chỉnh công tác xây dựng pháp luật, củng cố, nâng cao
năng lực của đơn vị, bộ phận pháp chế, các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật. Không để tái diễn tình trạng chậm tiến độ, không bảo đảm chất
lượng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của
Quốc hội trong suốt quá trình trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Trước ngày 15/5/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì xây dựng dự
thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 phải trình
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để bảo đảm
có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của luật.
- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an, Lao động
- Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ
tục theo quy định, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo
thẩm quyền trước ngày 20/5/2018 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật
đã có hiệu lực nhưng còn nợ đọng.

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng và
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
giải pháp chấn chỉnh khi cần thiết.
3. Về kết quả rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về tổ chức bộ máy cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để triển khai thực
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương khẩn
trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ xem xét trước ngày 10/5/2018 để trình Quốc hội.
4. Về Đề nghị xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của Đề nghị xây dựng dự án Luật đầu tư
theo hình thức đối tác công tư.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của
Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị xây dựng dự án Luật này; phối hợp với Bộ Tư
pháp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật này vào Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc
hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.
5. Về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thư ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo của
Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Giao
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính
phủ trình Quốc hội Báo cáo này tại kỳ họp thứ 5.
6. Về việc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài cho Công ty cổ phần Simco Sông Đà
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí
điểm cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
cho Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.
7. Về việc quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công
lập các ngành y tế, giáo dục
Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, ngành và địa phương căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ ngày
24/01/2018 nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự
nghiệp công lập, bảo đảm theo đúng tỷ lệ và lộ trình quy định; giảm biên chế gián tiếp,
giảm số lượng lãnh đạo, quản lý, ưu tiên biên chế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ,
đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công; thực hiện
hợp đồng viên chức có thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới. Đồng thời, bảo đảm
đáp ứng đầy đủ quyền lợi của người dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhất là vùng sâu,
vùng xa.
Đối với trường hợp tuyển dụng thừa viên chức so với chỉ tiêu được giao, địa phương phải
đánh giá, rà soát lại, thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong địa bàn huyện, tỉnh. Nếu không
thể bố trí được thì thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐCP. Đối với trường hợp ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ
tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã
ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Sau khi đã tuyển
dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan
liên quan nghiên cứu phương án phù hợp quy định về quản lý viên chức đối với lĩnh vực
y tế, giáo dục trong quá trình sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan về quản lý viên
chức. Tổ công tác về kiểm tra công vụ khẩn trương triển khai hoạt động, trong đó tập
trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế của các bộ, ngành, địa phương.
8. Về một số vấn đề liên quan đến chính sách thị thực đối với người nước ngoài nhập
cảnh Việt Nam
Chính phủ thống nhất gia hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 về
việc miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa liên
bang Đức, Cộng hòa I-ta-li-a, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Tây Ban Nha với thời hạn
tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ
chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của
pháp luật Việt Nam.
Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất việc xây dựng dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của
người nước ngoài tại Việt Nam, báo cáo Chính phủ.
9. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra tháng 4 năm 2018 của Tổ công tác
của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện các kiến
nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Giao Tổ công tác tăng cường kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật.
10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai
thực hiện Nghị quyết 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 2018
Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm
2018 tiếp tục chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong sản xuất
kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin thị trường, niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân.
Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối
ổn định. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp phát triển
khả quan. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm
sáng. Khu vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
tiếp tục tăng cao. Xuất khẩu duy trì đã tăng trưởng và tiếp tục xuất siêu. Môi trường đầu
tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, giải
quyết việc làm có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo,
văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông được quan tâm chỉ đạo. Công tác bảo vệ môi
trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết
liệt. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được
bảo đảm. Công tác đối ngoại được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.
Bên canh kết quả đạt được, nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:
Năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp; mức độ sẵn sàng thích ứng với cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 còn hạn chế; nhu cầu đầu tư phát triển lớn trong khi nguồn lực hạn
hẹp; giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đạt thấp; còn nhiều chỉ số về môi
trường đầu tư kinh doanh xếp hạng thấp; một số cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và chưa
thực sự tạo điều kiện cho phát triển; một số biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, văn
hóa ứng xử đang gây bức xúc trong xã hội; tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng, tai
nạn giao thông xảy ra còn nhiều; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao
tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan
đơn vị chuyển biến chậm.
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận
thức rõ trọng trách là người đứng đầu quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, quán triệt
sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”; tiếp tục triển
khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo, điều hành, chủ

động nắm sát tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời có đối sách, giải pháp phù hợp; có
khát vọng đổi mới và phát triển, sâu sát với thực tiễn và công việc, chủ động giải quyết
các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn
chế, yếu kém thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; có chính sách, giải pháp phù hợp, thúc đẩy
phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã
hội.
Chính phủ xác định nhất quán 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. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát cơ chế, chính sách,
quy định pháp luật, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, quy hoạch, môi trường,
đất đai..., bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, cản trở hoạt
động sản xuất, kinh doanh; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo mục
tiêu đã đề ra; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập
trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản, trong từng
ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là các chỉ số đang có điểm số và xếp hạng thấp.
Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường
để thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời
điểm phù hợp, không để ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng. Tiếp tục thực hiện các
giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất
lao động. Theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm chiến lược
thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nội dung sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành thận trọng, linh hoạt chính sách tiền tệ, kết
hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tiếp tục kiểm soát
chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ
được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường kiểm soát các giao dịch tiền ảo.
- Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; phát động phong trào
ngành tài chính hành động liêm chính, nói không với tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm
các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực trong lĩnh vực hải quan, thuế. Quản lý chặt chẽ tài sản
công, công khai minh bạch theo giá thị trường, không để thất thoát, lãng phí; tăng cường
đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư
công trung hạn 2016-2020; phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra,

nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc
thực hiện kế hoạch đầu tư công.
- Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện
các thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng, thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư công;
tăng cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện hệ
thống phần mềm để công khai trên trang điện tử kết quả giải ngân vốn đầu tư công của
các bộ, ngành, địa phương.
- Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ,
bảo đảm đồng bộ, lành mạnh, không để xảy ra tình trạng chi phối, lũng đoạn thị trường
bán lẻ. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chương trình, kế hoạch
kết nối đưa sản phẩm nông sản Việt Nam tham gia vào các kênh phân phối, bán lẻ. Đánh
giá toàn diện tác động của việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo Hiệp định
thương mại hàng hóa Việt Nam - ASEAN đối với Việt Nam và các chính sách bảo hộ
thương mại của các nước, đề xuất giải pháp ứng phó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tập
trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, có giải pháp kết nối giữa doanh
nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đầu tàu của nước ngoài. Hoàn thiện thủ tục trình cấp
có thẩm quyền phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP).
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời
tiết, hướng dẫn địa phương có biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời, bảo đảm ổn
định sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng
và vật nuôi; chủ động phương án phòng chống kịp thời và tăng cường thông tin, tuyên
truyền. Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát các địa phương ven biển thực
hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản, khắc phục tình trạng
đánh bắt hải sản trái phép. Phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương triển khai
các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, trong
đó có nhãn, vải trong thời gian tới.
- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự
thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính
phủ ký ban hành.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt kỳ
thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh đào tạo giáo viên
năm 2018, trong đó, cần bảo đảm nâng cao chất lượng đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh đào
tạo giáo viên gắn với nhu cầu sử dụng. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đợt cao điểm tổng
rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học;
chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học;
sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm,
miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương tăng cường kiểm tra,
kiểm soát an toàn thực phẩm. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống các bệnh
truyền nhiễm có khả năng bùng phát cao trong mùa hè. Nâng cao y đức trong khám, chữa
bệnh; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với bác sĩ,
nhân viên y tế; huy động nguồn lực đầu tư cải tạo nhà vệ sinh trong bệnh viện. Tăng
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm.
- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tạo chuyển biến căn bản
trong xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ; tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia
cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương về
phát triển kinh tế tư nhân
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chính sách ưu đãi với người có
công, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đánh
giá tình hình thất nghiệp, nhất là trong thanh niên, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường để
có giải pháp thiết thực, hiệu quả. Triển khai hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ
sinh lao động năm 2018.
- Bộ Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm an
ninh, an toàn hàng không. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết
về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ
thống hạ tầng giao thông.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo về tình hình thực hiện
các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP
ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích
ứng với biến đổi khí hậu.
- Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra; nghiên
cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng
trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng
bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
- Các bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công
dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung ương chỉ đạo giải quyết kịp thời

khiếu nại, tố cáo ngay tại địa phương, nhất là khiếu nại đông người liên quan đến đất đai.
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về hội, chấn chỉnh hoạt động trao tặng giải
thưởng đối với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, bảo đảm đúng mục đích tôn vinh,
khích lệ, tránh để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm, nhất là việc bình xét, xếp hạng các sản
phẩm không bảo đảm chất lượng.
- Bộ Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính
gắn với sự hài lòng của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham
nhũng. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các Nghị định hiện hành
quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, trình
Chính phủ trong quý II năm 2018 dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan về
cơ quan báo chí, phù hợp với Đề án quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc
đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ
ban hành Nghị định quy định biện pháp thi hành về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh
hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; khẩn trương báo cáo Thủ
tướng Chính phủ giải pháp xử lý đề nghị về nội dung này trong khi chưa ban hành Nghị
định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phối hợp với các các cơ quan
chức năng kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi
phạm pháp luật.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân,
thế trận an ninh nhân dân; chủ động theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực và trong
nước, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp,
phương án, kế hoạch ứng phó, giải quyết, không để bị động, bất ngờ.
- Bộ Ngoại giao tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; chủ động, tích cực làm sâu
sắc, thực chất hơn quan hệ với các nước và đối tác.
- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, cung cấp thông
tin kịp thời, tạo đồng thuận xã hội. Quyết định ngay việc sắp xếp các cơ quan báo chí
thuộc Bộ, các doanh nghiệp và các Hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ thành
một cơ quan báo, một cơ quan tạp chí theo đúng Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý
Báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa
XI quyết định và chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số: 25/NQ-CP ngày
05/4/2015; 75/NQ-CP ngày 09/8/2017; 08/NQ-CP ngày 24/01/2018. Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông quyết định tên cơ quan báo chí theo thẩm quyền.
- Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tiếp tục chuẩn bị
nội dung để tổ chức các hội nghị chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch.
11. Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn
lại

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện phương án
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại và dự thảo Tờ
trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua. Giao Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo
cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
12. Về điều chỉnh tổng mức đầu tư các Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh:
tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương)
Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải gửi Phiếu lấy ý kiến thành
viên Chính phủ về dự thảo Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư
các Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên),
tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành
viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng
Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính
phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của
Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của
Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký
TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

