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Số: 3694/VPCP-QHĐP 

V/v thực hiện kết luận của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

tại Phiên họp 44  
 

 Ộ    OÀ XÃ  ỘI        ĨA  IỆT  AM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020 

 

     Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Trên cơ s  kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp th  44 

tại các Thông báo số 3571/TB-TTKQH ng y 24 tháng 4 năm 2020 và số 

3586/TB-TTKQH ng y 05 tháng 5 năm 2020 của Tổng Thư ký Quốc hội,      

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trư ng, Thủ trư ng cơ quan liên quan thực hiện  

như sau: 

1. Bộ Kế hoạch v  Đầu tư: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội khẩn trương nghiên 

c u, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, ho n thiện dự 

án Luật Đầu tư theo phương th c đối tác công tư. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên c u, tiếp thu, giải 

trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẩn trương r  soát, ho n 

thiện lại tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về th nh phố Đ  Nẵng, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội v  Quốc 

hội tại kỳ họp th  9. 

- Chủ trì nghiên c u, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

để ho n thiện Báo cáo đánh giá tác động, Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp 

định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan khẩn trương soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận v  

cho thi h nh phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo 

Hiệp định EVIPA, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp th  45. 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: 

thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 v  sử dụng vốn trái phiếu Chính 

phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án; 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn 

năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân th nh phố Đ  Nẵng 

cho Dự án nút giao thông khác m c tại nút giao thông Ngã ba Huế, th nh phố 

Đ  Nẵng. 
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2. Bộ Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, khẩn trương r  soát, bổ sung, ho n thiện Báo cáo đánh giá 

tác động, Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tư do Việt Nam – EU 

(EVFTA). 

3. Bộ T i chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: 

việc phân bổ, sử dụng số tăng thu v  tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 

2019; điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục 

Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nh  nước, Ủy ban Ch ng 

khoán Nh  nước v  Học viện T i chính; 

- Tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẩn trương 

ho n thiện báo cáo của Chính phủ về việc thực h nh tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2019, gửi đại biểu Quốc hội; 

- Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẩn trương ho n 

thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông 

nghiệp; chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân th nh phố H  Nội v  

các cơ quan liên quan ho n thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một 

số cơ chế, chính sách t i chính-ngân sách đặc thù đối với Thủ đô H  Nội, trình 

Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội v  Quốc hội theo quy định. 

4. Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội khẩn 

trương nghiên c u, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, 

ho n thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). 

5. Bộ Lao động - Thương binh v  Xã hội chủ trì nghiên c u, tiếp thu các ý 

kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ho n thiện hồ sơ dự án Luật Người lao 

động Việt Nam đi l m việc   nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). 

6. Bộ T i nguyên v  Môi trường chủ trì nghiên c u, tiếp thu các ý kiến 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ho n thiện hồ sơ dự án Luật Bảo vệ môi 

trường (sửa đổi). 

7. Bộ Ngoại giao chủ trì nghiên c u, giải trình, tiếp thu các ý kiến của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội để ho n thiện dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. 

8. Bộ Công an chủ trì nghiên c u, giải trình, tiếp thu các ý kiến của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội để ho n thiện dự án Luật Cư trú (sửa đổi). 

9. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch v  Đầu tư theo ch c năng nhiệm 

vụ được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để ho n th nh các 

thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ về việc chuyển đổi hình th c đầu tư các dự án 

th nh phần tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 để 

kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội v  Quốc hội tại kỳ họp th  9. 
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10. Các đồng chí Bộ trư ng, Thủ trư ng cơ quan liên quan đề cao trách 

nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về công tác 

chuẩn bị t i liệu theo phân công gửi Quốc hội đúng thời hạn quy định. Chủ động 

bố trí kế hoạch hoạt động công tác cho phù hợp với chương trình kỳ họp của 

Quốc hội, đảm bảo tham dự đầy đủ các phiên thảo luận, giải trình các nội dung 

thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách có liên quan. 

11. Bộ Thông tin v  Truyền thông phối hợp chặt ch  với Ban Tuyên giáo 

Trung ương trong việc định hướng thông tin về nội dung kỳ họp th  9 tới cử tri 

v  Nhân dân cả nước. 

 Đ i Tiếng nói Việt Nam, Đ i Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ động, kịp thời đưa tin trung thực, 

chính xác về những vấn đề cử tri v  Nhân dân cả nước quan tâm.. 

12. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, th nh phố trực thuộc 

Trung ương r  soát, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng v  các 

kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố 

cáo, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo d i, gây mất an 

ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp th  9 của Quốc hội. 

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi k m 

theo bản chụp Thông báo số 3571/TB-TTKQH v  Thông báo số 3586/TB-

TTKQH)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Tổng Thư ký Quốc hội ; 

- VPQH: Vụ TH, Vụ HC; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, 

 các Vụ : PL, KTTH, CN, NN, ĐMDN,  

TKBT, NC, KGVX, TH; 

  - Lưu: VT, QHĐP (3b).NVT 

 Ộ T             IỆM 
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