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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI_____

Nghị quyết số: 58/2010/QH12

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/

QH11 về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 07/1997/QH10 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, 
Nghị quyết số 44/2005/QH11 về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu 
số 1 Dung Quất;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 157/BC-CP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của 
Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1123/BC-UBKHCNMT12 ngày 26 tháng 10 năm 
2010 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội và ý kiến của 
các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quốc hội ghi nhận dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quốc đã cơ bản 
hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành thương mại; những kết quả bước đầu 
đạt được, những bài học thành công và chưa thành công, những công việc cần tiếp 
tục thực hiện của Dự án.



4 CÔNG BÁO/Số 03 + 04 ngày 02-01-2011

Điều 2. Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Có biện pháp bảo đảm nguyên liệu cho Nhà máy vận hành ổn định lâu dài; 

khẩn trương giải quyết những công việc còn lại của Dự án; nâng cao tối đa hiệu quả 
kinh tế - xã hội của Dự án; nhất là tác động lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung;

2. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, 
an toàn tuyệt đối cho Nhà máy theo quy định của pháp luật;

3. Coi trọng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tiếp thu công nghệ hiện đại, 
sớm làm chủ công nghệ về lọc hóa dầu;

4. Rà soát, chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác di dân, tái định cư; ổn định sản 
xuất, việc làm, cuộc sống cho nhân dân ở vùng chịu ảnh hưởng của Dự án;

5. Khẩn trương hoàn thành việc thanh toán, quyết toán Dự án;
6. Thực hiện kiểm toán toàn bộ Dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 3. 
1. Kết thúc việc Chính phủ hàng năm báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện dự 

án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;
2. Sau khi hoàn thành các công việc của Dự án, Chính phủ báo cáo Quốc hội tại 

kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng


