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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 64/2018/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NGHỊ QUYẾT  

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 
 

QUỐC HỘI 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 

Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1 

Quốc hội quyết định: 

1. Thông qua 07 luật: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; 
Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 
Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan 
đến quy hoạch. 

2. Cho ý kiến về 09 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật 
Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa 
đổi); Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đơn 
vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

3. Biểu quyết tán thành việc chưa trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5. 

4. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: 
giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội; 
giáo dục và đào tạo. Thực hiện giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”. Xem xét các báo cáo về: 
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đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách 
nhà nước năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2017; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết 
quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và 
một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan. 

5. Thông qua 08 nghị quyết về: chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp tục hoàn thiện 
và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quyết toán 
ngân sách nhà nước năm 2016; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, 
điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; chương trình giám sát 
của Quốc hội năm 2019; thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội 
năm 2019 và Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Điều 2 

Quốc hội nhất trí: 

1. Đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ của 
Chính phủ, các cấp, các ngành, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh 
nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và những tháng 
đầu năm 2018.  

Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ 
trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2018; giải quyết có hiệu quả các hạn 
chế, yếu kém; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các 
công trình quan trọng quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển văn hóa, 
giáo dục, đào tạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội; thực hiện tốt 
các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; tiếp tục bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội; chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, tích cực xử lý các vấn đề môi trường, xâm nhập 
mặn, sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở sông, suối, bảo vệ và phát triển 
rừng; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường tuyên 
truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, 
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chính sách mới, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, bảo đảm 
môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân. 

2. Quyết định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước giai đoạn 2017 - 2020. 

a) Đối với trường hợp giấy phép khai thác tài nguyên nước do cơ quan trung 
ương cấp, thực hiện phân chia 70% số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước cho ngân sách trung ương, 30% cho ngân sách địa phương; 

b) Đối với trường hợp giấy phép khai thác tài nguyên nước do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp, thực hiện để lại 100% số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước cho ngân sách địa phương; 

c) Chính phủ hướng dẫn tổ chức thực hiện phân chia nguồn thu tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước. 

3. Phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

a) Phát hành 22.090 tỷ đồng (hai mươi hai nghìn không trăm chín mươi tỷ 
đồng) trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có 
thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. 
Trong đó, năm 2018 là 6.000 tỷ đồng (sáu nghìn tỷ đồng), năm 2019 là 7.000 tỷ 
đồng (bảy nghìn tỷ đồng) và năm 2020 là 9.090 tỷ đồng (chín nghìn không trăm 
chín mươi tỷ đồng). 

Mức phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ hàng năm phải nằm trong tổng 
mức vay của ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 
25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và 
Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm nợ 
công trong giới hạn cho phép. 

b) Tiền lãi đối với khoản nhận nợ 22.090 tỷ đồng (hai mươi hai nghìn không 
trăm chín mươi tỷ đồng) trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ được 
tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và theo lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng 
kỳ hạn phát hành trong tháng 12 năm 2015. Tiền lãi này được thanh toán hàng năm 
hoặc cộng dồn đến cuối kỳ để phát hành trái phiếu Chính phủ bổ sung nhận nợ với 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  
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c) Chính phủ xác định phương án trả lãi, báo cáo Quốc hội quyết định khi trình 
dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kế hoạch 
sử dụng và bảo toàn, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

4. Giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương 
hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do 
thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí thực hiện do quỹ bảo hiểm xã hội 
bảo đảm. 

5. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục nghiên 
cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, 
cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân để hoàn thiện dự thảo 
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề 
án về thành lập từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội xem xét, 
thông qua tại kỳ họp sau; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự 
đồng thuận trong cử tri và Nhân dân. 

6. Mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và đổi tên dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thành dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).  

7. Chưa sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch 
đô thị trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến 
Luật Quy hoạch. Chính phủ khẩn trương rà soát, chuẩn bị nội dung cần sửa đổi, bổ 
sung của hai Luật này và các luật khác cho phù hợp với Luật Quy hoạch để trình 
Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhằm bảo đảm Luật Quy hoạch 
được triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nâng cao chất lượng tổng 
hợp, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; triển 
khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện kiến nghị nêu trong Báo cáo tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 5 và Báo cáo kết quả giám sát 
việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4. 

Điều 3  

Quốc hội yêu cầu: 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng 
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Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, chính quyền các cấp và 
các cơ quan, tổ chức hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ 
chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ 
họp này; nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật đã được Quốc hội cho ý 
kiến; tích cực chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung trình Quốc hội 
tại kỳ họp thứ 6.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 
các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện các luật, 
nghị quyết của Quốc hội. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát 
và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội. 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018./. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 


