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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực,
vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”
________________

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức,
đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo hình thức trực tuyến giữa Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp,
lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình
Việt Nam. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại đầu cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế,
trực tuyến tại 97 điểm cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có các
Thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng
các cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan: Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Tuyên giáo Trung ương,
Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Các vấn
đề xã hội, Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng
Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế và gần 6000 đại biểu đại diện các
hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiêu biểu; khoảng
800.000 doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước trên toàn
quốc theo dõi Hội nghị trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.
Sau khi nghe các báo cáo, tham luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và
Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các ý
kiến phát biểu của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống, kinh
tế - xã hội nước ta, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân
cả nước đã cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt
phòng chống dịch. Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, bước đầu
ngăn chặn thành công không để lây nhiễm mới trong cộng đồng và được cộng
đồng quốc tế, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao; đồng thời xác lập một
“trạng thái bình thường mới”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống
dịch, vừa tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế
Covid 19 là một đại dịch, nhưng cũng là cơ hội cho Việt Nam trong phát
triển kinh tế. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân
cả nước tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách
thức do dịch bệnh gây ra, chủ động đổi mới sáng tạo, đón thời cơ, phục hồi, phát
triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, lập thành tích, hoàn thành cao nhất các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của
Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến
nghị của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan liên quan tại Hội nghị theo thẩm
quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ
khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện
ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những
vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và
thúc đẩy đầu tư; khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu
người dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự
trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong
thời gian qua, đặc biệt là cấp cơ sở.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và
các cơ quan, liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tham
luận của đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị và thông qua kênh trực tuyến, hoàn
thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo
đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khẩn trương trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Sớm kết thúc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải
cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện
thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đất nước.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao
ban hành Chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết nêu trên sau khi
được ban hành, trong đó có các giải pháp cụ thể, thiết thực về chính sách tiền tệ,
tài khoá hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục
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cắt giảm thủ tục hành chính, cải cách thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành,
tăng cường hậu kiểm, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí và tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các cơ hội phục
hồi nền kinh tế sau dịch; đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp và người lao
động yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động lớn của dịch; xử lý kiến
nghị của doanh nghiệp nhanh, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm
làm chậm, mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.
- Yêu cầu các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương cần tạo ra một môi trường hết sức thuận lợi, thông
thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu
tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục rà
soát, đề xuất gia hạn, miễn, giảm một số các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết
giảm chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện
hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người
dân vượt qua khó khăn.
- Bộ Công Thương có các giải pháp bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho sản
xuất kinh doanh, khắc phục sự gián đoạn nguồn cung, củng cố thị trường nội
địa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm
thị trường mới đối với các mặt hàng đang tạm dừng xuất khẩu; tận dụng cơ hội
từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, gia hạn giấy phép lao
động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người
nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho
các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước
ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh trở lại Việt Nam;
xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao
động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh của “trạng thái bình
thường mới”, sẵn sàng đón nhận dòng vốn và cơ sở sản xuất của các doanh
nghiệp FDI chuyển dịch tới Việt Nam.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn
định để nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; chủ trì, phối hợp với
Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia
nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam được nhập
cảnh vào Việt Nam, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và tạo điều
kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
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4. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp
tục nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường,
đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng
lực quản trị, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, biến thách
thức thành cơ hội, tạo giá trị mới, quan tâm đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở
rộng thị trường, tạo đà phát triển bền vững, bứt phá.
5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của
cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự tham gia
của doanh nghiệp vào phương thức hợp tác công tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch
và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ trước
ngày 16 tháng 5 năm 2020.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các
cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Thanh niên VN;
- Hội Nông dân VN;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội đồng Quốc gia về PT và NC năng lực cạnh tranh;
- Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các Ngân hàng: AgriBank, VietinBank, BIDV,
VietcomBank;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử Chính
phủ;
- Lưu: VT, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng
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