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NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 9, 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 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020;
Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại
biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp và hoàn thành
toàn bộ chương trình với các nội dung được xem xét, quyết định như sau:
1. Thông qua 10 luật: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng.
2. Thông qua 21 nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại
tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; Nghị
quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên
minh Châu Âu; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao
động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức; Nghị quyết về công nhận và cho thi
hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp
định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một
bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu; Nghị quyết
về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị
quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn,
giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Nghị quyết số 28/2016/QH14; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ
chức khác; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân
sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà
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Nẵng; Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình
giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực,
hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;
Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân
sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị
quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212030; Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành
phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;
Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết bầu Chủ
tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội
đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng
bầu cử quốc gia; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về
việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị
quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;
Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;
Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
3. Cho ý kiến 06 dự án luật: Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Biên phòng Việt
Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Xem xét các báo cáo: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm
2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9; kết quả giám
sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và một số báo
cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan.
Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Chính phủ và báo cáo
của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời,
hiệu quả cao của Chính phủ, tinh thần phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng
đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt
qua thách thức để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019.
Quốc hội cho rằng, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế,
trong nước có những biến động lớn chưa từng có do tác động của đại dịch Covid19. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, các đối tác lớn của nước ta đều bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta chịu
tác động nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ. Biến đổi khí hậu,
hiện tượng thiên tai khắc nghiệt ở trong nước gây nhiều tác động tiêu cực đến
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các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân cùng cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt
bậc tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng Chính phủ vừa quyết liệt phòng, chống
dịch hiệu quả, vừa quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục hậu quả
thiên tai. Dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, lây nhiễm trong cộng đồng thấp,
tỷ lệ người mắc bệnh trên quy mô dân số thấp, chưa có trường hợp tử vong do
dịch bệnh; kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì ổn định,
tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhân
dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Vai trò,
vị thế, hình ảnh của Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát
huy những kết quả tích cực đạt được trong phòng, chống dịch, đề cao tinh thần
trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn
biến mới của dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên
ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. Đồng thời, chủ động bám sát
tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải
pháp mà Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020 nhằm sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an
sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, đối tượng chính sách,
người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ
tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Triển khai nhanh, có hiệu
quả các gói kích thích phát triển kinh tế; phát triển mạnh thị trường hàng hóa,
dịch vụ trong nước, đẩy mạnh du lịch nội địa, căn cứ tình hình và khả năng kiểm
soát dịch bệnh để mở cửa du lịch nước ngoài, thực hiện có hiệu quả các giải
pháp kích cầu tiêu dùng nội địa; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài
có chọn lọc, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, tiềm lực mạnh; ưu tiên, đẩy
mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, vật liệu mới để tạo ra
những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp cụ thể, khả thi, trước
mắt và lâu dài bảo đảm an ninh nguồn nước trong bối cảnh diễn biến phức tạp
của thiên tai, biến đổi khí hậu; chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh
lương thực quốc gia; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang
năm 2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Riêng việc ban
hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các
luật, nghị quyết khác có liên quan.
6. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều
lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số
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lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank,
không vượt quá 3.500 tỷ đồng. Chính phủ bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều
lệ cho Agribank đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
7. Giao Chính phủ:
a) Chủ động trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với
tình hình thực tế. Tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu, tiết giảm chi
ngân sách nhà nước, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong
và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế; kinh phí thực hiện năm Chủ tịch ASEAN,
năm Chủ tịch AIPA và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại
giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Chỉ
đạo các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện
các nhiệm vụ chi quan trọng. Trường hợp hụt thu và phải chi những khoản chi
cần thiết nhưng thiếu nguồn thì sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài
chính, tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn hợp pháp khác.
Trường hợp sau khi sử dụng tất cả các giải pháp và nguồn lực trên mà còn
khó khăn thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ
tiêu về ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV;
b) Trong trường hợp cần thiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong
tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định,
bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí vốn,
nhất là đối với các dự án chậm triển khai, kém hiệu quả và báo cáo Quốc hội
về việc điều chỉnh này tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV;
c) Chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Căn
cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều
chỉnh mức lương cơ sở;
d) Tiếp tục triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo Quốc hội về những vấn
đề đặt ra trong thực tế nhằm thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 88/2014/QH13 về
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Nghị quyết số
51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình xã hội hóa việc biên soạn, phát hành
sách giáo khoa lớp 1; tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn, thẩm định sách giáo khoa
từ lớp 2 đến lớp 12 bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
theo lộ trình quy định; hoàn thiện quy trình, chính sách biên soạn sách giáo khoa
phổ thông. Khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa,
nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một sách giáo khoa được thẩm
định, phê duyệt theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì không
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triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học
đó. Bảo đảm giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập
của người dân. Có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa đối với học sinh và thư viện
trường phổ thông vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông và cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục để triển khai chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;
đ) Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh
đại học, cao đẳng năm 2020.
8. Kết thúc việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập
cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị
thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và Nghị quyết số
74/2018/QH14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2020 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 có hiệu lực.
Điều 2
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 Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa
phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu
quả và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa các
luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống; nghiên cứu, giải
trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án
luật đã được Quốc hội cho ý kiến; khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc
hội tại kỳ họp thứ 10 bảo đảm chất lượng, tiến độ.
2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội,
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 giám sát và động viên các 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 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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