
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 
Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XTV

I. BỐI CẢNH, HÌNH THỨC TỔ CHỨC KỲ HỌP
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 

17/11/2020 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt 
qua nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid -19, thiên tai và bão lũ xảy ra ở 
miền Trung để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
x n  của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020.

Kỳ họp này, Quốc hội đã tổ chức hai đợt họp: đợt 1 họp trực .tuyến từ ngày 
20/10 đến ngày:26/10/2020; đợt 2 họp tập trúng từ ngày 2/11 đến ngày ì 7/11/202Q. 

n . NỘI DUNG VÀ KỀT QUA KỲ .HỌP
Sau .18 ngày làm' việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp 

thứ 10, Quốc hội khóa XI V dã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung 
quan trọng về công tác Ịập pháp, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan 
trọng của đất nước, Cụ thệ:

1. Công tác lập pháp
- Đã thông qua 7 luật, gồm: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Ngưỏi 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng(sửa đổi); Luật Cư trú 
(sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh.

- Thông qua 13 Nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật: Nghị quyết về tổ 
chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về tham gia lực 
lượng.gìn giữ hòa bình của Liên họp quốc; Nghị quyết thí điểm một số chính sách 
đế tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh 
kết họp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Quốc hội đã xem xét 
các giẫi pháp tháo gỡ khỏ khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 ..và cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống ma túy 
(sửa đổi); Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kỳ họp này, Quốc hội giao ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 
ngành, cơ quan hên. quan xây dựng kế hoạch, khẩn trương có các giải pháp tố chức 
triên khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, nhất là 
chuấn bị các điều kiện để bảo đảm lộ trình thực hiện một số nội dung theo đúng 
quy định của Luật Bảo vệ môi ừường và Luật Cư trú; sóm ban hành văn bản quy 
định chi tiết thi hành luật, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, 4 góp phần đưa luật sớm đi-vào cuộc sống; các* cơ quan của Quốc hội
thườn2 xuyên giám sát việc thi hành luật T~í cnivêt
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2. Giám sát tối cao
2.1. Chât vân và trả lời chất vấn
- Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách 

nhiệm, có sự tranh luận, đi đến cùng vấn đề chất vấn. Các đại biểu Quốc hội đã thê 
hiện tinh thần trách nhiệm cao, như: hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nội dung các 
nghị quyết. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành cơ bản trả lời hết các câu 
hỏi, đúng trọng tâm, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế và đê 
ra các giải pháp cụ thể để khắc phục (có 122 lượt đại biểu Quốc hội chất vân, 41 
lượt đại biểu tranh luận, có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiêp 
trả lời chất vấn; cuối phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ 
thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội).

- Sau phiên chất vấn, Quổc hội đã ban hành Nghị quyết tiếp tục thục hiện 
các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vẩn trong nhiệm kỳ 
khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, yêu cầu Chính phủ, Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tổ chức thực hiện và 
báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp; Quốc hội, các cơ quan của Qụôc hôi khóa XV 
theo dõi, giám sát việc thực hiện.

2.2 Quốc hội xem xét các báo cáo về công tác phòng, chổng tội phạm và vi 
phạm pháp luật, công tác thỉ hành án, công tác phòng, chông tham nhũng; công 
tác của Chánh án Tòa án nhăn dân toi cao, Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân 
toi cao

Quôc hội đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tôi cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cho rằng các ngành đã chủ động tập ừung chỉ 
đạo quyết liệt, triển khai đòng bộ nhiều giải pháp. Do đó, công tác tư pháp có 
nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định của Nghị 
quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và 
hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bât 
cập của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã đưa ra 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.

3. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, 
chưo ng trình mục tiêu quốc gia, nhân sự và các vấn đề quan trọng khác

3.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Quốc hội đã thông qua các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm 

vụ, giải pháp; đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ sau: (1) Xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyêt
Đại hội XIII và các Nuhị quyết của Đảna. Ouôc hội vê kinh tê - xã hội; (2) Thực 
hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid- 
19; chù động bố trí nguồn lực và thực hiện các giải pháp tháo gõ' khó khăn cho



3

doanh nghiệp, .người dân bị ảnh hưởng; (3) Phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng 
nhanh, bên vững trên cơ sở giữ vững ôn định kinh tê vĩ mô, kiêm soát lạm phát, 
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; (4) Đẩy mạnh.cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
với đôi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự 
chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh, tranh của nền kinh tế; (5) Đẩy nhanh thực 
hiện việc lập các quy hoạch, các dự án năng lượng trọng điểm, các dự. án kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; (6) Thực hiện đồng bộ các cơ. chế, chính sách, 
giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; (7) Triển khai 
hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; cải thiện chất lượng công tác bảo vệ, 
chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; (8) Hoàn thiện và'thực hiện hiệu quả các 
cơ chê, chính sách, quy định pháp-luật vê quản lý, khai thác, sử dựng hiệu quả, bên 

.vững tài nguyên thiên nhiên, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; (9) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh 
giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; (10) Củng cố quốc phòng, an ninh, 
giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại, hội nhập quốc tế; (11) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; phát huy hơn 
nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 
Nhân dân, tạo đông thuận xã hội.

3.2. Nghị qưỹết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là: 1.343.330 tỷ 

đông, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách 
nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP, tổng mức vay của ngân sách 
nhà nước là 608.569 tỷ đồng. r

Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: tăng bội chi ngân 
sách trung ương là 133.500 tỷ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 
2020; năm 2020 không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp 
bảo hiếm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) 
và trợ cấp ưu đãi người có công vói cách mạng; tập trung nguồn lực .để phòng, 
chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chỉnh sách an sinh xã 
hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài 
chính-ngân sách nhà nước năm 2021: (1) Điều hành chỉnh sách tài khóa chặt chẽ; 
phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn đinh kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, kinh doanh, phục.hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; si.ết 
chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử 
dụng tài chính, ngân sách nhà nước; (2) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản 
lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm 
tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đạị hóa hệ thống 
cơ quan thuế, hải quan, kho,bạc nhà mróc; thực hiện nghiêm quy định về đậu giá 
khi thưc biên bán, chuvển nhương cho thuê tài sản côn� . giao đất. cho thuê đât. 
theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước



4

tại các doanh nghiệp; (3) Tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia, cơ chế 
điều tiết một số khoản thu đã đuợc Quốc hội quyết định trong giai đoạn 2017- 
2020; cho phép sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường để thực hiện một sô 
nội dung có tính chất đầu tư như quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14; (4) 
Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết un tiên cho các mục tiêu 
đầu tư phát triển như Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020, đồng thời bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đôi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; (5) Trong phân bô ngân 
sách địa phương un tiên bố ừí kinh phí triển khai Đe án tổng thể phát triển kinh tê- 
xấ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thuộc 
trách nhiệm của ngân sách địa phương; dành tối thiểu 30% ngân sách y tê cho công 
tác y tế dự phòng; ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó 
khăn, biên giới, hải đảo, các chuyên khoa Phong, Lao, Tâm thần; bảo đảm kinh phí 
triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã; (6) Rà soát, tổ chức sắp xêp lại, đôi 
mới cơ chế hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bảo đảm 
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; (7) Trong năm 2021, chưa thực 
hiện điều chỉnh mức iửơng cơ sở và. chuẩn nghèo; (8) Hướng dẫn viện cho phép 
được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài 
trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuê 
thu nhập doanh nghiệp.

3.3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
Quốc hội quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là: 739.401 tỷ đồng; 

tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung 
ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối 
ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Quyêt định phân bô 
ngân sách trung ương năm 2021 được cụ thể theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng 
bộ, cơ quan -trung ương; phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bố sung có mục 
tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, mức bội thu, mức vay bù 
đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương.

Giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bô 
ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương theo đúng quy đinh của pháp luật và thông báo bằng văn bản 
đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục 
thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có'thẩm quyền quy định đối với một sô 
cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tói khi thực hiện cải cách tiền lưong theo 
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Trung ương; giao, hướng dẫn nhiệm 
vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tôi thiêu 15% so 
với năm 2020. Đồng thời Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thế đúng 
quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các 
tỉnh, thanh phồ trực thuộc Trung ưong phan bổ vốn đầu tư ngân sách nhà I�UỚC 
theo thứ tự ưu tiên đã được -quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quôc 
hội và Nghị quyết của ú y  ban Thưòng vụ Quốc hội có liên quan.



3.4. Quốc hội đã xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch 5 năm 
giai đoạn 2016-2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, 
đâu tư công trung hạn, dự kiến giai đoạn 2021-2025

- về kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 
2016-2020; dự kiến giai đoạn 2021-2025: Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc 
hội khóa XIV đã đạt được 15/22. chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch đề ra, nhất là 
các chỉ tiêu quan trọng về bảo đảm nền tài chính quốc gia, phát triển thị trường trái 
phiêu, chuyến dịch cơ cấu lao động và năng suất các nhân tố tổng họp. Tuy nhiên, 
kêt quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế

' vê đôi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại 3 trọng tâm (đầu tư công, doanh 
nghiệp nhà ụưởc, các tổ chức,tín dụng). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, vùng 
vằ thành phần kinh tế. còn chậm, chưa phát huy hiệu quả vai trò kinh tế tư nhân 
trong phát triển kinh tế và nâng cao năng lực. cạnh tranh quốc gia.

-  về đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 05 năm giai đoạn 2016- 
2020, dự kiến giai đoạn 2021-2025: giai đoạn 2016-2020, trong bối cảnh có nhiều 
thuận lợi, khó khăn, thách thức lớn đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã

. hội' nước ta, giai đoạn này cơ bản đã đat, vượt nhiều mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân 
sách nhà nước ước đạt 6,7 triệu tỷ dòng, giảm khoảng 150 nghìn tỷ đồng so với kế 
hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước ước. là 7,5 triệu tỷ đồng, đạt 94-95% kế 
hoạch. Bội chi ngân sách nhà nước bĩnh quần cả giai đoạn dưới 3,9% GĐP, vượt 
mục tiêu đề ra. v ề  cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước đã tăng tỷ trọng chi đầu tư 
phát triên, giảm tỷ trọng chi thường xuyên ừong tổng chi ngân sách nhà nước; nợ 
công đến cuối hăm 2020 khoảng 57% GDP. Tuy nhiên, một số mục tiêu thu ngân 
sách nhà nước chưa đạt, chưa bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế trực thu và thuế 
gián thu; tỷ trọng thu nội địa bình quân trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng 
khá thấp; chi ngân sách nhà nước còn tình trạng chi tiêu lãng phí, vượt tiêu chuẩn, 
vượt định mức; công tác phân bọ, giao vốn đầu tư phát triển, giải ngân, điều chỉnh, 
quyết toán, việc sử dụng vốn đầu tư công còn hạn chế........

Dự kiến 5 năm 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 7,8 triệu tỷ 
đồng, bằng khoảng 1,1-1,2 lần giai đoạn trước, đạt tỷ lệ huy động bình quân 
khoảng 15-16% GDP. Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 9,7 triệu tỷ đồng, gấp 
gần 1,3 lần giai đoạn trước. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm. 2021 khoảng 
4% GDP, giảm dần đến năm 2025 còn 3,4% GDP, bình quân cả giai đoạn khoảng 
3,7% GDP. Nợ công đến năm 2025 khoảng 47,5% GDP. Cơ cấu thu ngân sách nhà 
nuớc điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa chiếm khoảng 85-86% tổng 
thu ngân sách nhà nước; thu dầu thô giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016- 
2020, chiếm 1,4% tổng thu ngân sách nhà nước; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 
tương đương giai đoạn trước, chiếm 12,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Tăng 

, cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, thu ngân sách trung ương gâp 1,2 
lân, chiếm khoảng 56-57%, thu ngân sách địa phương gấp 1,1 lần. chiếm khoảng 
43-44% tổng thu ngân sách nhà nước.
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-  về đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
và dự kiến giai đoạn 2021-2025: Ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 
2020 thực hiện trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là số vốn 
ngân sách trung ưong bố trí hằng năm không đạt kế hoạch đề ra nhưng nhờ sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chúng 
ta đã đạt được những kết quả nổi bật, như: kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động 
đầu công được nâng cao, khắc phục từng bước tĩnh trạng đầu tư dàn trải, phê duyệt 
dự án nhưng không đảm bảo được nguồn vốn; chủ động rà soát, cắt giảm các dự án 
chưa thực sự cấp thiết, bố trí vốn tập trung cho'những dự án cấp bách, ưu tiên cho 
hệ thống .các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trĩnh lớn, quan trọng theo hướng 
đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trong' giai đoạn 2016- 
2020 chưa đạt được hiệu quả, như: cơ cấu lại đầu tư chưa gắn với cơ cấu lại ngân 
sách, chính sách đầu tư chưa đủ mạnh để thu hút nguồn lực kinh tế tư nhân, đâu tư 
nước ngoài tham gia đầu tư vào khu vực công có sinh lời. Cơ chế quản lý đâu tư 
công còn bất cập, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Chưa có sự gắn kết chặt chẽ 
giữa chi đầu tư và chi thường xụyên_.(đâm bảo trang thiết bị, vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng...). Công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính chưa quyết hệt, vẫn có 
những mặt còn chậm. Tình trạng lãng phí, thất thoát, chi chưa đúng chính sách, chê 
độ, chất lượng công trình thấp trong đầu tư và xây dựng chưa được xử lý triệt để.

Tổng mức vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 được Quốc hội quyết đinh là 2.000 nghìn tỷ đồng, thực hiện là 
2.114,94 nghìn tỷ đồng, vượt 114,94 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Tuy nhiên, 
vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương đạt 977,599 nghìn tỷ đồng, hụt 142,4 
nghìn tỷ đồng so với kế hoạch; số vốn ngân sách trung ương thấp hơn so với sô 
ngân sách địa phương, không phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, 
tỷ lệ vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong tổng chi ngân sách 
nhà nước lần lượt là 47,82% và 52,18%; vốn  đầu tư ứng trước chưa thu hồi còn 
khá lớn. Tiến độ của một số dự án quan ữọng quốc gia, các dự án trọng diêm còn 
chậm, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA, một số công trình phải điều chinh tông 
mức đầu tư quá lớn, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực, hiệu quả vốn đầu tư, một số 
dự án có vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.

Ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện các 
mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030, Ke hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, của 
các ngành, lĩnh vực, địa phuơng và các quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và các quy 
hoạch, ngành được phê duyệt. Chính phủ dự kiến tổng mức vốn ngân sách nhà 

• nước cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.750 nghìn tỷ đồng, gồm: 
vốn ngẩn sách trung ương 1.380 nghìn tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương 
1.370 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngán sách nhà nước trong giai đoạn 
2021-2025 sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 'đầu tư cho các chương 
trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhất là hạ tầng
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giao thông và năng lượng tạo sự lan tỏa lớn, nâng .cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế (đường cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển, đường lên Tây Nguyên, đường 
sắt đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; cảng biển, cảng hàng không tầm quốc 
gia, quốc tế; hạ tầng số, chuyển đổi số...); phát triển khoa học công nghệ, nguồn 
nhân lực; .đảm bảo an ninh nguồn nước; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến 
đối khí hậu; liên kết vùng, liên kết địa phưong.

Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết. quả đạt được, chủ động đưa 
ra các giải pháp khắc .phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ vê phát triên kinh tê-xã hội trong giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng nguồn nhân -lực; hoàn thiện hệ thống kệt câu 
hạ tầng kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kỉnh .tế gắn với việc nâng cao hiệu quả quản 
lý đâu tư công, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và nợ công theo 
hướng an toàn, bền vững; đánh giá sâu hơn về quy mô thu ngân sách, tỷ lệ huy 
động, cơ câu chi, bội chi và giải pháp giảm bội chi, trân nợ công, khả năng vay, trả 
nợ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi 
hường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chú trọng các yếu tố để bảo đảm phát triển 
bền vững. • '

Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm tuân thủ các 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự. ưu tiên theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn 
thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, bố trí đủ vôn cho các 
dự án chuyển tiếp, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ừọng điểm'quốc gia, dự 
án giao thông có tính liên kết vùng, tuyến đường cao tốc, đường ven biển, tạo điều 
kiện thúc đây phát triển kinh tế-xã hội. Lưu ý bố trí vốn cho một số dự án phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn 
nước, an toàn hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê 
xung yếu, kè sông biên giới, hạ tầng cảng nghề cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền 
tránh, trú bão, quy hoạch và bố trí lại dân cư vùng bị tác động trực tiếp bởi thiên 
tai; xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ tài liệu hình 
Quốc hội khóa XV xem xét, quyết đinh các kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

3.5.Kết quả thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội về phê 
duyệt chủ trương đâu tư Chưcmg trình mục tiêu quốc gia.giai đoạn 2026-2020

Giai đoạn 2016-2020, đã huy động được một nguồn lực rất lớn (khoảng 
2.965.199 tỷ đồng) từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án, các tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân để thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo và xây dựng 
nông thôn mói. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn 
thành mục tiêu trước một năm (kháng 8/2020 có 5.350 xã đạt chuẩn nông thôn mói, 
đạt 60,23%, tăng 3.818 xã so với cuội năm 2015 và vượt 10 23% so với mục tiêu 5 
năm; không còn xã dưới 5 tiêu chí). Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo



bền vững đã giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 2,75%, bình quân trong 5 
năm giảm khoảng 1,43%/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 
24%, bình quân trong 5 năm giảm 5,65%/năm, vượt mục tiêu Quốc hội giao. Tuy 
nhiên, công tác huy động và sử dụng nguồn lực chưa có cơ chế khuyến khích 
những địa phương đạt kết quả tốt; phân bổ nguồn lực chưa thực sự phù họp, vẫn 
còn tình trạng chậm tiến độ; xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ công tác giảm 
nghèo chưa phù họp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu số.

Quốc hội đề nghị giai đoạn 2021-2025, cùng với Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triên kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030 đã được Quốc hộ.i quyết đinh, cần rà soát, lồng ghép các mục tiêu ưu tiên 
trong các chương trình .để tránh chồng chéo, phân tán, hiệu quả thấp. Chính phủ cần 
hoàn thiện hò sơ tài liệu trình Quốc hội khóa XY xem xét, quyết định chủ trương 
đâu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng với Ke hoạch 
tài chính 05 năm quốc gia; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
theo quy định.

3.6. Quễc hội đã đồng ỷ  chủ trưong chuyển mục đích sử dụng: 1.131,22 ha 
rừng đê thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An: rừng phòng hộ 
đâu nguôn: 312,95 ha; rừng sảnxuât: 661,08 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 
157,19 ha; chuyển đổi 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông 
Than, tỉnh Ninh Thuận (trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn: 100,63 ha; rừng sản 
xuất: 309,48 ha; rùng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 21,65 ha). Đồng thời, giao 
Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy đinh của pháp luật và sớm ổn định đời 
sông của các hộ dân phải di dời trong vùng dự án.

3.7. Quốc hội đã quyết định chủ nhật, ngày 23 tháng 05 năm 2021 là ngày 
hâu cử đại biêu Quộc hội khóa X V  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026

3.8. Quôc hội đã thảo luận, góp ý  các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biêu 
toàn quôc lần thứ XIU của Đảng

Đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội thể hiện sự nhất ừí cao với các dự 
thảo Văn kiện Đại hội x m  của Đảng, cho rằng dự thảo các văn kiện được chuẩn bị 
kỹ lưỡng, công phu, bố cục khoa học, chặt chẽ, số liệu phong phú trên cơ sở quán 
triệt hài hòa, sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn, giữa tinh thần kiên định và đổi mới, 
kế thừa và phát triển. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý tâm huyết, thẳng 
thăn, tinh thần trách nhiệm đối với từng nội dung của Văn kiện và đề xuất, kiến 
nghị đê tiêp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XUI của Đảng.

3.9. Quôc hội tiên hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt 
được sự đông thuận rất cao về công tác nhân sự

Quôc hội đã phê chuẩn: (1) miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê đôi với ônơ Chu Ncọc .Anh. chúc vu Thống đốc Nhân hàng Nhà nước 
Việt Nam đối với ông Lê Minh Hung. (2) bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ đối với ông Huỳnh' Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế đối vói ông Nguyễn
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Thanh Long; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị 
Hông; Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm 
Quôc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Qưốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối vói ông Phạm Phú Quốc, 
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

in . ĐỊNH HƯÓNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền thành công của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XTV; khẳng

định tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, hiệu quả của Quốc hội và đại biểu 
Quôc hội. Những nội dung Quốc hộỉ xem xét quyết đinh nhiều vấn đề quan trọng, 
góp phần 'giải quyết những yêu cầu, nhiệm, vụ của thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng 
chính đáng của' cử tri; •

2. Tập trung tuyên truyền nội dung các dự án Luật, các .nghị quyết đã được 
Quốc hội thông qua, nhất là Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ 
vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với 
hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đối); 
Nghị quyết ve kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; icế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016 -  2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2015...Đẩy nhanh xây 
dựng khung chính sách, pháp luật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mô hình kinh 
doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống 
dịch bệnh.

3. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị và Nhân dân; góp phần quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ xn của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016-2020.

4. Tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đồng bộ các cơ 
chế, chính sách phù họp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chính sách 
hỗ ừợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, miễn, giảm một 
số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng bị ảnh hưởng từ dịch Covid - 
19; thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa.

5. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, phát huy tinh thần thi 
đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, lập thành tích chào mừng Đại hội 
Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ xni 
của Đảng.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG


