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NGHỊ QUYẾT 

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2012 

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2012, 

thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau: 

1. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề án định hướng nâng cao hiệu quả thu 

hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư trình. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm qua đã đạt được 

những thành tựu to lớn, có tác động lan tỏa đến các khu vực của nền kinh tế, bổ 

sung và khơi dậy nguồn lực đầu tư trong nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra, hiệu 

quả chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước, công tác quản lý nhà nước còn 

bất cập, hệ thống thể chế, chính sách chưa đồng bộ. Để nâng cao hơn nữa chất 

lượng, hiệu quả và phát huy vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian 

tới, yêu cầu đặt ra là cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cả 

thu hút và quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; cải thiện môi trường đầu tư để 

có tính cạnh tranh cao hơn, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới 

mô hình tăng trưởng. 

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện 

Đề án theo hướng làm rõ các cơ chế, chính sách gắn với những tiêu chí cụ thể để 

thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đặc biệt là các dự án xử 

dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng ít năng lượng, có giá trị gia tăng và 



giá trị kinh tế - xã hội cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ 

về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến năm 2020; trong đó quy định rõ những cơ chế, chính sách cụ thể thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, phân công các Bộ, 

cơ quan liên quan chủ trì nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 

đó nhằm tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ ràng, bảo đảm môi 

trường đầu tư của nước ta không kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực 

và trên thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

2. Chính phủ cho ý kiến về Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng 

và Đề án thành lập công ty quản lý tài sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam trình. 

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên 

quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hai Đề án trên, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Bộ Chính trị. Đối với Đề án xử lý nợ 

xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, cần làm rõ phạm vi xử lý nợ xấu, nêu rõ và 

phân tích các phương án xử lý có tính khả thi, phù hợp tình hình trực tế trong nước 

và có tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới; xác định rõ những 

nguyên tắc, chủ trương cần xin ý kiến; cơ chế, chính sách cần triển khai thực hiện 

và thẩm quyền quyết định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng 

Nghị định về Công ty quản lý tải sản, trình Chính phủ xem xét ban hành. 

3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về việc hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách 

Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách 

theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình. 

Chính phủ thông qua chủ trương thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ 

ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao với định mức mỗi 

huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-

CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 



Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc cân đối, bố trí vốn hàng năm hỗ trợ cho 

địa phương thực hiện theo kế hoạch. Riêng năm 2013, bố trí từ nguồn dự phòng 

ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện đối với một số dự án quan trọng, đã 

có đủ thủ tục đầu tư theo quy định. 

Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính 

phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn 

chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

4. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2012. 

Chính phủ thống nhất nhật định: Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012 của Chính 

phủ triển khai trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn; lạm phát 

cao năm 2011 tác động mạnh, sản xuất kinh doanh đầu năm 2012 đình trệ; thiên 

tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, nhiệm vụ năm 2012 đặt ra nặng nề 

đòi hỏi phải giải quyết cả những vấn đề trước mắt và các nhiệm vụ chung, dài hạn. 

Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là sự cố 

gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh 

nghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hệ thống hành 

chính nhà nước các cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn tuân thủ Hiến 

pháp và pháp luật, thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được phân 

công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện 

nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Quốc hội; thực hiện tốt Quy chế 

làm việc và chương trình, kế hoạch công tác; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 

chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

nhân dân.  

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành còn những hạn chế cần tập trung khắc phục 

trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế và 

chương trình công tác; công tác dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng, 

quản lý và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; về kỷ cương, kỷ luật hành 



chính gắn với thanh tra, kiểm tra; về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; về công 

tác cán bộ, công chức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ... 

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các ý kiến 

tại hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 25, 26 tháng 12 năm 2012, hoàn 

chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012 và Chương trình 

công tác năm 2013 của Chính phủ để các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực 

hiện. 

Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà 

soát, kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương 

mình gắn với đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2012; khẩn 

trương tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; triển khai nhiệm vụ năm 

2013 theo yêu cầu đề ra. 

5. Giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh và ban 

hành báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng năm 2012; công tác cải cách hành chính năm 2012; tình hình 

thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2012. Đồng thời chỉ đạo tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác 

cải cách hành chính; việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 

2013. 

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các 

thành viên Chính phủ và các ý kiến tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, 

khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của 

Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết của Chính 

phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị 

trường, giải quyết nợ xấu. 



Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban 

hành chương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương mình và tập trung chỉ 

đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt để tổ chức thực hiện các Nghị quyết này ngay từ 

những ngày đầu của năm 2013 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu đề ra. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, các Bộ, cơ quan liên quan chủ động 

giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố tại hội nghị Chính phủ với các địa phương. Văn phòng Chính phủ đôn 

đốc và tổng hợp việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 

tục triển khai nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá để phục 

vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, đặc biệt là việc bảo đảm cung - 

cầu hàng hóa, không để thiếu hàng sốt giá; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra 

chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra tại các cửa 

khẩu ngăn chặn tình trạng buôn lậu; bảo đảm điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn 

cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn sản xuất, vận chuyển, buôn 

bán và đốt pháo nổ; quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là 

người có công và đối tượng chính sách; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội./. 
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