
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII 

 

I- BỐI CẢNH DIỄN RA KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII họp từ ngày 20/5/2014 đến ngày 

24/6/2014 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung 

quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan 

trọng của đất nước. 

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn 

biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi đà tăng trưởng nhưng còn chậm và tiềm 

ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt 

mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, 

tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 

2015). 

Tình hình ở Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Việc 

Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, vùng 

đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với sự hộ tống, trong đó có cả tàu chiến 

và máy bay quân sự bảo vệ là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh 

thổ của Việt Nam, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố 

về Ứng xử của các bên trên Biển Đông; bất chấp cả những thỏa thuận cấp cao 

giữa hai Đảng và Nhà nước Việt - Trung. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. 

Đồng bào ta thực sự lo lắng và kiên quyết phản đối; cộng đồng quốc tế đặc biệt 

quan tâm, chia sẻ và tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. 

II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KỲ HỌP 

1- Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 02 nghị quyết, gồm: Luật Bảo 

vệ môi trường (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Phá 

sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Hôn 

nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Công chứng (sửa 

đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị 

quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương 

trình xây dựng Luật, Pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội; Nghị 

quyết về việc gia nhập Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di 

động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay. Quốc 

hội đã cho ý kiến về 16 dự án luật khác để làm cơ sở cho việc xem xét thông qua 

tại kỳ họp sau, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan 

Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Tổ chức Quốc hội 

(sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 

nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật 



Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp 

(sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Căn cước công dân; Luật 

Hộ tịch. Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 

giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; điều chỉnh 

Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. 

2- Bên cạnh việc xem xét các báo cáo theo quy định của pháp luật như các 

báo cáo công tác từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; các Báo cáo về 

kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Báo cáo về việc quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước; Báo cáo về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; 

Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và Báo cáo về 

việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công, Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo 

chuyên đề khác, gồm Báo cáo về việc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện 

Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ 

phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu 

hoặc phê chuẩn; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Liên nghị viện 

thế giới (IPƯ-132) (đầu năm 2015); Báo cáo về tình hình tham gia của Việt Nam 

trong việc hình thành Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 

2015; Báo cáo về việc triển khai, thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2013... 

Cùng với việc xem xét một số báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Quốc hội 

cũng đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012”. Qua giám sát, Quốc hội tiếp tục 

khẳng định tính đúng đắn của chính sách, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu 

kém, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phân tích nguyên nhân chủ quan, 

khách quan và đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Quốc hội thống nhất 

nhận định, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đã đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy 

nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

và đặc biệt khó khăn còn cao; khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng; 

việc lồng ghép chính sách và cân đối nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu; công tác 

quản lý và điều phối thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế. 

Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc đẩy 

mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó xác định 

mục tiêu tiếp tục duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong cả nước ít nhất 

1,5%/năm, đối với các huyện nghèo giảm 4%/năm, giảm tỷ lệ hộ tái nghèo và 

phát sinh hộ nghèo mới; tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cơ hội tiếp cận 



chính sách, tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia của người nghèo với sự hỗ trợ 

của Nhà nước, xã hội; chú trọng giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa chính 

sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Đồng 

thời, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể, các địa phương và nhân dân trong triển khai, quản lý và giám sát việc 

thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo đạt được mục tiêu giảm nghèo bền 

vững. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của 

Quốc hội năm 2015. Theo đó, cùng với những nội dung giám sát tối cao theo 

thông lệ, trong năm 2015, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 02 chuyên đề: 

(1) “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự 

và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự 

theo quy định của pháp luật” tại kỳ họp thứ 9 và (2) “Việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc 

doanh, giai đoạn 2004 - 2014” tại kỳ họp thứ 10. 

3- Tại kỳ họp này, có 189 văn bản chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Quốc hội đã lựa chọn các 

thành viên Chính phủ và các nhóm vấn đề chất vấn trên cơ sở những vấn đề 

quan trọng, cấp thiết, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm 

và đảm bảo sự hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 

XIII đến nay. Với thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã báo cáo bổ sung một số vấn đề và trả lời chất vấn của các vị đại biểu 

Quốc hội; các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm 

một số vấn đề liên quan. 

Đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Quốc hội tập trung chất 

vấn về các nhóm vấn đề: Nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp 

giảm nợ công để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia; cân đối thu - chi ngân 

sách nhà nước, kỷ luật tài khóa; tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn 

thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước; công tác 

quản lý, kiểm soát và bình ổn giá thị trường, nhất là đối với những mặt hàng 

thiết yếu, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân; tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước và giải pháp thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn. 

Đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận: Quốc hội tập 

trung chất vấn về các nhóm vấn đề: Chất lượng đào tạo hệ đại học, dạy nghề còn 

thấp, chưa phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của sinh 

viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội; việc triển khai thực hiện cải 

cách về giáo dục; đổi mới chương trình, sách giáo khoa; công tác quản lý xuất 

bản sách giáo khoa và sách tham khảo. 

 



Đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Quốc hội tập trung chất 

vấn về các nhóm vấn đề: Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong 

việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường 

công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 

việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối 

với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và Nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay; 

những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục. 

Đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Quốc hội tập 

trung chất vấn về các nhóm vấn đề: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn 

đọng, kéo dài; công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của 

Thanh tra các cấp trong thời gian qua; công tác phòng, chống tham nhũng trong 

nội bộ ngành thanh tra; công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng; công 

tác phối hợp, tổng hợp, đánh giá, dự báo và kiến nghị giải pháp trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời các chất vấn của 

các vị đại biểu Quốc hội về công tác chỉ đạo, điều hành và các giải pháp 

kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp trong thời gian tới nhằm 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015. 

Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp, đã thu hút được sự 

quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Sau phiên chất vấn, Quốc 

hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu các vị Bộ 

trưởng, Trưởng ngành nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến xác đáng của các 

vị đại biểu Quốc hội khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sớm 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức trách của mình, ngành mình và báo 

cáo Quốc hội tại kỳ họp sau. Ghi nhận cố gắng của Chính phủ, các Bộ trưởng, 

Trưởng ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 

chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các cơ quan của Quốc hội, 

Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ 

quan, tổ chức hữu quan trong việc tập trung giải quyết, trả lời 2.268 kiến nghị 

của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. 

4- Quốc hội đã xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 

2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; phân tích, đánh giá những 

tác động bất lợi của diễn biến phức tạp, khó lường ở Biển Đông đến việc thực 

hiện các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu và tình hình an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội trong nước để từ đó đề ra các phương án và giải pháp thực hiện 



thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2012. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 là 1.038.451 

tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm 

cả số chi chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). Tại các phiên thảo luận, 

các đại biểu Quốc hội đã tập trung làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, sai 

phạm, bất cập trong quản lý, sử dụng ngân sách; phân tích những nguyên nhân 

khách quan, chủ quan và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

ngân sách nhà nước, đảm bảo kỷ luật ngân sách, tạo chuyển biến tích cực cho 

các năm tiếp theo. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ sử dụng nguồn tăng bội chi 

ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương 2013. Trong đó, sử dụng 

44.673,7 tỷ đồng để chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị 

quyết của Quốc hội, thưởng thu vượt dự toán cho 05 tỉnh, hỗ trợ đầu tư cho các 

địa phương. Quốc hội quyết định chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, 

đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng; 

chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 

hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Ngân 

hàng Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo, chi cho Chương trình 135, bổ sung một số khoản chi an ninh cấp 

bách ... Quốc hội giao Chính phủ xem xét quyết định phân bổ cụ thể và báo cáo 

Quốc hội tình hình thực hiện tại kỳ họp thứ 8. 

5- Quốc hội đã ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam 

trước đồng bào ta và dư luận quốc tế và gửi công hàm tới Quốc hội và cộng 

đồng các nghị sĩ các nước. Tuyên bố gồm 04 điểm sau: 

(1) Quốc hội khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 

trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm 

trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật 

pháp quốc tế nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm 

Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); trái với thỏa thuận cấp 

cao giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Tình hình biển Đông 

căng thẳng. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. 

(2) Quốc hội cùng với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở 

nước ngoài bày tỏ sự lo ngại và kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của 

phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi 

vùng biển của Việt Nam. Quốc hội cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức, 

cá nhân, dư luận quốc tế đã đồng tình, ủng hộ Việt Nam. 

(3) Quốc hội tin tưởng và nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước 

đã lãnh đạo quân dân ta có nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, kiên trì đấu tranh, 

gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kiên trì bảo vệ, giữ 

vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung 

Quốc. 



(4) Diễn biến tình hình trên biển Đông còn phức tạp và khó lường. Quốc 

hội đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước đoàn kết, 

thống nhất và đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. 

III- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Để thực tốt việc phổ biến, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân những nội dung của Kỳ họp Quốc hội, tạo được sự đồng thuận cao về 

nhận thức và hành động, công tác tuyên truyền cần chú ý làm sâu sắc những nội 

dung sau đây: 

1. Công tác xây dựng pháp luật là một nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần 

này nhằm khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi năm 2013), góp 

phần hoàn thiện và bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước trong tình hình mới. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian 

cho công tác xây dựng pháp luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước, 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân. Việc xây dựng chương trình xây dựng Luật, Pháp 

lệnh năm 2015, việc bổ sung các dự án luật vào chương trình toàn khóa và năm 

2014, việc ban hành và cho ý kiến bước đầu về các dự án luật nêu trên có ý 

nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần đưa 

Hiến pháp và pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

2. Tuyên truyền những nội dung quan trọng, những điểm mới trong các luật 

được Quốc hội thông qua; khẳng định đây là các văn bản pháp luật rất quan 

trọng, góp phần triển khai thi hành Hiến pháp, phát triển kinh tế - xã hội; xây 

dựng nền hành chính lành mạnh, công khai, minh bạch; tạo lập môi trường kinh 

doanh bình đẳng, theo pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; 

củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất 

nước. 

3. Khẳng định sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế 6 tháng đầu năm 

2014 trên các mặt, đó là: Tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2 năm trước; lạm phát 

được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất ổn định và có xu hướng giảm; xuất khẩu 

tăng trưởng khá và có nhập siêu; cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nhiều công 

trình quan trọng, nhất là giao thông đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, an 

sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và đảm bảo... Tuy nhiên, cũng làm cho cán 

bộ, đảng viên nhận thức rõ những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, nhất là 

trong bối cảnh độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia đang bị đe dọa. 

Tuyên truyền mạnh mẽ các giải pháp tích cực của Quốc hội, Chính phủ 

trong chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2014; nhất là những giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế 

gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, phát triển công nghiệp hỗ 

trợ, có chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục lòng tin về 



môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp tục thực hiện 

các mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2014. 

4. Khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là chủ trương 

đúng đắn, nhằm bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ 

quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Giải thích rõ cho nhân dân 

hiểu rằng, đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan tới đội ngũ cán bộ chủ chốt 

các cấp của Nhà nước ta, tới quyền giám sát, đánh giá cán bộ của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân nên cần có thêm thời gian thảo luận kỹ, thấu đáo bảo đảm 

chất lượng Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trước khi quyết định. Quốc hội đã 

giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp 

tục lấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, lắng 

nghe ý kiến của cử tri để nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sau; đồng thời, quyết định tiếp tục tổ chức lấy 

phiếu tín nhiệm đối với những người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu 

hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2014. 

5. Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri cả nước và 

đáp ứng khẩn trương yêu cầu diễn biến mới của tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh khi có điều chỉnh quan trọng trong chương trình nghị sự của kỳ 

họp, như: Bổ sung vào chương trình nội dung Báo cáo của Chính phủ và thảo 

luận về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải 

Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ 

trương và giải pháp của Việt Nam. Quốc hội đã thảo luận kỹ, sâu sắc vấn đề 

nghiêm trọng này và ra Thông báo tuyên bố kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, 

kiều bào Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một 

lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, 

Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp 

quốc tế; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ gìn 

quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 

Quốc hội quyết định chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu và 

trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng. Quyết định 

điều chỉnh, bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật một số luật quan trọng, 

đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn./. 

                                                    BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 


