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Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
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A. BỐI CẢNH DIẺN RA KỲ HỌP

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV diễn ra khi chỉ còn hơn hai tháng là 
kết thúc năm 2017. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tập trung chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực, sáng tạo của các bộ, ngành trung ương và 
các địa phương, cùng với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, nỗ lực của nhân 
dân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã tiếp tục đạt được những kết quả tích 
cực. Chín tháng đầu năm, kinh tế nước ta tăng trưởng khá; kinh tế vĩ mô tiếp tục 
ổn định; sản xuất, xuất khẩu, du lịch đang tiếp tục tăng trưởng. Cải cách hành 
chính có nhiều chuyển biến, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế tiếp tục có bước 
chuyển biến. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường; an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, 
hợp tác, hội nhập quốc tế thu được những kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên 
trường quốc tế tiếp tục được nâng lên, đặc biệt với các sự kiện của Năm APEC 
Việt Nam 2017...

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các ngành, 
các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng 
đồng doanh nghiệp và các tầng lóp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua 
thách thức, dành được những kết quả tích cực, tạo tiền đề để đạt và vượt các chỉ 
tiêu của năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 
nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thâm hụt ngân sách và nợ 
công vẫn ở mức cao; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu 
còn nhiều khó khăn. Phân bố và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn 
chậm. Việc xử lý những dự án đầu tư không hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước 
thua lỗ, thất thoát kéo dài. cổ  phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu 
cầu. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai 
nạn giao thông, tệ nạn xã hội và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức 
tạp; còn diễn ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí chưa 
được ngăn chặn và đẩy lùi như mong muốn. Tác động của biến đổi khí hậu ngày 
càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường,... Tất cả những vấn đề này ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, tác 
động trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.



Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2017 và thời gian tới là 
rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường đoàn 
kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, 
thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết quan trọng vừa được Hội nghị 
lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ban hành; hoàn thành 
tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo thế và lực cho năm 2018 
và chặng đường phát triển tiếp theo.

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm (từ ngày 
23/10 đến ngày 24/11/2017), kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt 
đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác 
lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Sau 
đây là những kết quả chủ yếu của kỳ họp:

B. KÉT QUẢ KỲ HỌP

I. CÔNG TÁC LẬP PHÁP

Việc xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật tại kỳ họp này 
nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quy định 
của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất với các luật mới được ban hành có liên 
quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã 
thảo luận kỹ lưỡng, thông qua 6 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật.

1. Các luật được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của 
đất nước trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, tái cơ cấu các tổ chức 
tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phát triển lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường, thúc 
đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới...

- Luật Quản ỉỷ nợ công được sửa đổi toàn diện, quy định phạm vi nợ công 
bảo đảm gắn với nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ, theo đó quy định nợ công 
không bao gồm các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để 
thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước. Khẳng 
định nguyên tắc không chuyển khoản nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính 
phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Sửa 
đôi, bo sung trách nhiệm quản lý nhà nước về nợ công, cơ chế bảo lãnh, cho vay 
lại, các chỉ tiêu an toàn về nợ công...

- Luật sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Luật Các tổ chức tín dụng sửa 
đoi, bố sung các quy định về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, hạn chế, ngăn 
ngừa tố chức tín dụng yếu kém mới phát sinh, xử lý các vướng mắc, bất cập 
trong quá trình cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, bảo đảm quyền lợi của 
người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. Đồng



thời, tạo cơ sở pháp lý cho việc sớm phát hiện, phục hồi, củng cố năng lực để 
các tổ chức tín dụng yếu kém có khả năng trở thành tổ chức tín dụng lành mạnh; 
xử lý những bất cập về vấn đề sở hữu chéo, vốn ảo trong hoạt động của tổ chức 
tín dụng.

- Luật Lâm nghiệp được thông qua gồm 12 chương, 108 điều quy định về 
thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi 
rừng; dịch vụ môi trường rừng; hoạt động tài chính trong lâm nghiệp; quyền và 
nghĩa vụ của chủ rìmg; quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Luật sẽ góp phần quản 
lý các hoạt động về lâm nghiệp hiệu quả hơn, phát huy những lợi thế về rừng 
theo hướng là ngành kinh tế-kỹ thuật, đồng thời, rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn, 
người dân có thể đầu tư vào trồng rừng, làm kinh tế, phát triển nghề rừng.

- Luật Thủy sản được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới quan trọng
như: phương thức đồng quản lý, chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm, giao khu vực 
biển để nuôi trồng thủy sản, cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở bảo đảm 
quốc phòng, an ninh... Quy định chặt chẽ về hạn ngạch khai thác thủy sản trên 
biển, gắn thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá xa bờ, chống nạn khai thác 
thủy sản bất hợp pháp, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
thủy sản, tổ chức lực lượng kiểm ngư ở Trung ương và cấp tỉnh...

- Luật Quy hoạch được thông qua gồm 6 chương, 59 điều quy định về việc 
lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều 
chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong 
hoạt động quy hoạch. Trong đó, quy định hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm: 
các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị 
và quy hoạch nông thôn. Quy định việc lập quy hoạch theo phương pháp tích 
họp theo hướng tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực 
có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong 
việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định.

- Luật sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung các quy định 
về việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện, kinh phí hoạt 
động thường xuyên cho dành cho lĩnh vực thương mại; tiêu chuẩn thành viên cơ 
quan đại diện và tiêu chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; chế độ dành cho thành 
viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên 
cơ quan đại diện; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; việc phối hợp công 
tác giữa đoàn được cử đi công tác nước ngoài và cơ quan đại diện,...

2. Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm
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quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

- Dự án Luật Tổ cáo (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận về nhiều nội dung 
mới như: khái niệm tố cáo, chủ thể của tố cáo; việc tố cáo đối với hoạt động thi 
hành công vụ (bao hàm cả hoạt động công vụ của người đã về hưu); hình thức tố 
cáo; thời hiệu giải quyết tố cáo; thời điểm rút tố cáo, trách nhiệm của việc rút tố 
cáo khi gây thiệt hại về vật chất, danh dự, uy tín cho người bị tố cáo, cho cơ 
quan nhà nước; điểm dừng trong giải quyết tố cáo, có cơ chế đặc thù khi phát 
hiện vi phạm trong trường họp đã dừng giải quyết không; việc bảo vệ người tố cáo...

- Dự án Luật Đơn vị hành chính - kỉnh tế đặc biệt quy định vê quy hoạch, 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 
phương và cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

- Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được trình Quốc hội 
theo hướng sửa đối toàn diện quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý người 
có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
trong phòng, chống tham nhũng. Trong đó, có nhiều nội dung mới quan trọng 
như: mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật ra khu vực ngoài nhà nước; bổ 
sung các quy định về chế độ liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích; sửa đổi 
quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập...

Đây là dự án Luật rất quan trọng có nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp 
đến quyền công dân, cần tiếp tục được đánh giá tác động và xin ý kiến của đối 
tượng chịu sự tác tác động nên sẽ được xem xét, thông qua theo trình tự 03 kỳ 
họp để có thời gian hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi.

- Dự án Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao tập 
trung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến: thể thao quần chúng, giáo 
dục thể chất và thể thao trong nhà trường, thể thao trong lực lượng vũ trang, thể 
thao thành tích cao, cơ sở thể thao, nguồn lực phát triển thể dục, thể thao, các tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao, sửa đổi tên gọi của các cơ 
quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao...

- Dự án Luật Đo đạc và bản đồ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ 
cơ bản; đo đạc và bản đồ chuyên ngành; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; điều 
kiện hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

- Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tập trung sửa đổi, bổ sung các quy 
định vê phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng đối với mọi đối tượng liên quan 
đên cạnh tranh trên thị trường, gôm cả cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, các cá nhân có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính...; trách nhiệm
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quản lý nhà nước về cạnh tranh và cơ quan quản lý cạnh tranh; hành vi thoả 
thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh...

- Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) được Quốc hội tập trung thảo luận về 
nhiều nội dung quan trọng như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên 
tắc hoạt động quốc phòng; công tác phòng thủ; việc kết hợp giữa quốc phòng và 
kinh tế, văn hóa, xã hội; Hội đồng quốc phòng và an ninh; chế độ, chính sách đãi 
ngộ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân 
về quốc phòng...

- Dự án Luật Bảo vệ bỉ mật nhà nước quy định về bí mật nhà nước, hoạt 
động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong bảo vệ bí mật nhà nước.

- Dự án Luật An ninh mạng quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung, 
hoạt động, điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách 
nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân tham gia không gian mạng và có liên quan 
tới hoạt động bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhìn chung, các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến đã được các cơ quan 
chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hồ sơ theo quy định. Các vị đại biểu Quốc hội thảo 
luận kỹ lưỡng, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, đưa ra những ý kiến cụ 
thế về nhiều nội dung mới, còn ý kiến khác nhau của dự án luật. Đây sẽ là cơ sở 
quan trọng để các cơ quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, trình Quốc hội 
xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

3. Quốc hội đã giao ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, 
các cơ quan có liên quan có kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 
các luật vừa được Quốc hội thông qua, sớm ban hành văn bản quy định chi tiết 
thi hành luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đưa 
luật sớm đi vào cuộc sống. Các cơ quan của Quốc hội thường xuyên giám sát 
việc thi hành luật; đồng thời có kế hoạch phối họp chặt chẽ với các cơ quan của 
Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng 
chuẩn bị các dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

II. XEM XÉT, QUYÉT ĐỊNH CÁC VẤN ĐÈ VÈ KINH TÉ - XẢ HỘI VÀ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch 
phát triến kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Quốc hội ghi nhận, đánh giá 
cao nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp; tinh thần phấn đấu của cộng đồng 
doanh nghiệp, các tầng lóp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách 
thức đê hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kê hoạch phát triên kinh
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tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra 
những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần vào sự phát 
triển của đất nước năm 2018 và những năm tiếp theo.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó 
nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi 
mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và bảo đảm an sinh xã hội, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, 
thực hiện dân chủ và công bằng xã hội... Đồng thời, đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể về 
kinh tế, xã hội và môi trường. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước theo chức năng, 
nhiệm vụ thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất bao quát toàn 
bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 
của đất nước nhằm tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018:

Năm 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số 
chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 
204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà 
nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà 
nước là 363.284 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu 
đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng 
mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2018.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018: Quốc hội thông 
qua tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách 
địa phương là 565.796 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ 
đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

III. XEM XÉT, QUYÉT ĐỊNH CÁC VÁN ĐỀ QUAN TRỌNG KHÁC

1. v ề  Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc kỹ 
lưỡng và thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó,
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Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự 
án như tổng mức đầu tư là 22.938 tỷ đồng; diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta. 
Đồng thời, yêu cầu việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một 
lần và hoàn thành trước năm 2021. Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục 
hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà 
nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Dự án.

2. về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Xác định đây là Dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số 
đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông mang tính cần thiết, cấp 
bách; kết nối các trung tâm kinh tế -chính trị đặc biệt; từng bước hoàn thiện kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh. Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách 
quan, toàn diện và thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây 
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2017-2020. Theo đó, công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thực hiện từ năm 2017 và 
cơ bản hoàn thành năm 2021 với khoảng 654 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự 
án là 118.716 tỷ đồng. Quốc hội yêu cầu Chính phủ triển khai thực hiện Dự án 
bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý Dự án, đồng thời, hằng năm báo cáo 
Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án; thông tin đầy đủ để người dân hiểu về 
chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai Dự án.

3. về việc lùi thòi điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ 
thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 
28/11/2014 của Quốc hội về đối mói chương trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông

Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 88/2014/QH13 quy định: “Từ năm học
2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách 
giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ 
sở và trung học phố thông”. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện quy định trên 
còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm đúng lộ trình và tiến độ... nên Chính phủ đề 
nghị Quốc hội xem xét cho lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo 
dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết 
điều chỉnh, theo đó, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ 
được lùi thời gian thực hiện, thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 
2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ 
sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.
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4. về thí điểm CO' chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố HÒ Chí Minh

Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp với 
Hiến pháp năm 2013, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, 
bền vững, xứng đáng là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điêm phía Nam, 
đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách chung của cả 
nước. Theo đó, giao Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; quyết định chủ trương đầu tư các dự án 
nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố; ban hành một số khoản phí, lệ phí mới và 
tăng mức phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí hiện hành. Thí điểm tăng mức 
thuế, thuế suất đối với thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt không quá 
25% so với mức thuế, thuế suất hiện hành. Đồng thời, cho phép Thành phố được 
hưởng 100% số thu tăng thêm do thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí thí 
điểm này; được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước 
gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý 
trên địa bàn Thành phố; được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 
nhà nước do ủ y  ban nhân dân Thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn 
nhà nước tại các tổ chức kinh tế do ủy  ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ 
sở hữu, cùng một số cơ chế, chính sách khác.

5. về công tác nhân sự

Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về 
việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông 
Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông 
Phan Văn Sáu; việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông 
Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. 
Công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục luật định.

III. GIÁM SÁT TỐI CAO

1. v ề  chất vấn và trả lời chất vấn

Kỳ họp thứ 4 đã có 3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả 
nước gửi tới Quốc hội; 105 phiếu chất vấn, với 194 câu hỏi chất vấn1 của đại 
biêu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành. 
Trong thời gian 3 ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

8

Ghi chú: Một câu hỏi của một vị ĐBQH về một vấn đề riêng biệt nào đó thuộc phạm vi ứách nhiệm của một vị 
Bộ trưởng, Trường ngành được tính là một chất vấn.



Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia báo cáo, 
làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm.

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi, xây 
dựng. Các vị đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm 
túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung, tham gia tranh luận không chỉ với các 
thành viên Chính phủ mà còn tranh luận làm rõ vấn đề. Tổng cộng đã có 191 
lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 37 lượt đại biểu tham gia tranh luận.

Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được Quốc hội lựa chọn 
là những vấn đề bức xục, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm. Các 
thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm chắc chức năng, 
nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách 
nhiệm trong phạm vi phụ trách; đồng thời, cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao 
hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết thâm tạo sự chuyển biến tích 
cực trong thời gian tới. số lượng đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này 
nhiều nhất từ trước đến nay và Thủ tướng Chính phủ cũng dành nhiều thời gian 
nhất để trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả 
lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, Quốc hội 
giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

2. về xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước

- Quốc hội đã dành thời gian xem xét các báo cáo về công tác của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao; các báo 
cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng. Quốc hội bày tỏ 
sự nhất trí cao với nội dung các báo cáo và cho rằng, Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp, 
đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định của các Nghị quyết của Quốc hội, góp 
phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền 
con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, 
Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các công tác này 
như: một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng; tiến độ, chất lượng giải quyết 
một số vụ án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện chủ trương tăng cường 
áp dụng các hình phạt ngoài tù chưa được quán triệt và thực hiện đầy đủ theo 
tinh thần của Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp... Trên cơ sở 
đó, Quốc hội đã đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này trong thời gian tới.

- Quốc hội đã nghe và thảo luận Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, tiếp công dân của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
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nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trong năm 2017. Quốc hội cho rằng, số 
lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo có giảm, kết quả giải quyết có nhiều chuyển 
biến tích cực, tỷ lệ giải quyêt cao hơn năm trước nhưng tình hình khiêu nại, tô 
cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, gay gắt, khó lường. Nguyên nhân chủ yếu là do 
công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn bất cập, một số chính sách, 
pháp luật chưa phù hợp, tính ổn định chưa cao, công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức. Qua xem xét, thảo luận, Quốc 
hội đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguyên nhân làm phát sinh khiếu 
nại, tố cáo và khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Quốc hội đã dành thời gian để thảo luận Báo cáo việc thực hiện mục tiêu 
quốc gia về bình đẳng giới. Việc bố trí thảo luận nội dung này có ý nghĩa quan 
trọng để khẳng định các chính sách về bình đẳng giới đã được Đảng, Nhà nước 
ta quan tâm cũng như thấy được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc 
nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới. Trên cơ sở đánh giá những 
kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, Quốc hội đề nghị, cần quan tâm đẩy mạnh 
thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới trong các lĩnh vực; quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; bố trí ngân sách và 
tăng cường năng lực của đội ngũ làm công tác bình đẳng giới; tăng cường công 
tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới...

Các nội dung này đã được truyền hình, phát thanh trực tiếp, trong đó nội 
dung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân lần đầu tiên được bố trí thảo luận riêng tại hội trường.

3. về giám sát chuyên đề

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyến đề “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 
2016’'. Đây là một chủ đề rất thời sự, được dư luận và đông đảo cử tri cả nước 
đặc biệt quan tâm. Việc Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết về chuyên đề giám 
sát này có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 
6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhanh chóng đi vào cuộc sống2.

Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo kết quả giám sát và cho
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2 . Nghị quyết số 18-NỌ/TW và Nghị quyết số Ị9-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII vệ Tiêp tục đôi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả và Tiêp tục đôi mới hệ thông tồ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quà hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập.



rằng, trong giai đoạn 2011 - 2016, việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt những kết quả 
quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, hệ 
thống pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chưa thật 
đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất. Cơ cấu tổ chức của 
Chính phủ chậm được điều chỉnh. Tổ chức bộ máy bên trong Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc. Hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả. Việc quản lý biên chế tại một số 
Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa nghiêm; cơ cấu công chức chưa họp lý, số 
lượng cấp phó ở một số đơn vị vượt quy định,...

Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc 
tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Quốc hội đề nghị việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 
thời gian tới phải tiến hành đồng bộ, toàn diện cùng với đổi mới kinh tế và đổi 
mới hệ thống chính trị, phải thực hiện tổng thể, có lộ trình cụ thể, bám sát quá 
trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và gắn với công tác cải cách thủ 
tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. Đồng thời, yêu cầu 
Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu

Ngoài các nội dung được Quốc hội xem xét, thảo luận riêng tại kỳ họp, số 
lượng lớn các báo cáo (khoảng 50 báo cáo) đã được gửi đến các vị đại biểu 
Quốc hội để tự nghiên cứu, chắt lọc thông tin và kết hợp thảo luận với các nội 
dung có liên quan hoặc gửi ý kiến, kiến nghị bằng văn bản để cơ quan trình 
nghiên cứu, tiếp thu. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
chủ động dành thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nội dung của các báo 
cáo, làm cơ sở cho việc thảo luận, kết hợp thảo luận với nhiều nội dung khác. 
Nhờ đó, chất lượng đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng 
cao, có chiều sâu, toàn diện cũng như giúp cho các phiên họp tại kỳ họp diên ra 
sôi nổi, thành công, tạo ấn tượng với cử tri và Nhân dân cả nước, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội cũng đã tiến hành một số hoạt 
động đối ngoại quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện, 
thông qua đó, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với 
nghị viện các nước nói riêng và Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung. 
Đặc biệt, Quốc hội ghi nhận thành công của Hội nghị cấp cao APEC vừa qua, đã
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góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra 
nhiều cơ hội và hi vọng mới cho sự phát triển đất nước trong thời gian tới.

c . ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

1. Khẳng định kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV diễn ra với không khí làm 
việc sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng lớn chương 
trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kết quả kỳ họp đã thể hiện sự lãnh đạo 
sát sao, kịp thời, chu đáo, kỹ lưỡng, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của 
các cơ quan của Quốc hội; sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại 
biểu Quốc hội; sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ 
của cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế;

2. Tuyên truyền nội dung các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua. 
Công tác xây dựng luật của Quốc hội ngày càng được thực hiện theo theo hướng 
đề cao chất lượng, thận trọng, cân nhắc kỹ, bảo đảm tính khả thi cao.

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 
ngân sách Nhà nước năm 2017, nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ 
phát triển kinh tế năm 2018 là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới 
mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực 
hiện dân chủ và công bằng xã hội. Tuyên truyền 12 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã 
hội và môi trường và các nhiệm vụ về an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại 
năm 2018.

4. Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 gắn 
liền với việc tuyên truyền các Nghị quyết quan trọng vừa được ban hành như: ba 
nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân; bốn nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
6 (khóa XII) về kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, các cơ sở sự nghiệp 
công lập, vấn đề dân số và sức khỏe của nhân .dân.

5. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2017, sớm triển khai các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 
năm 2018.
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