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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với            

doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi 

động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 
______________ 

 

 Ngày 13 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng 

Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Tham dự có lãnh đạo các Bộ, 

cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước      

Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và 

Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, cơ 

quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

 1. Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng 

lớn đến kinh tế - xã hội của nước ta. Do vậy, việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng    

Chính phủ với doanh nghiệp là rất quan trọng, cần thiết nhằm thể hiện tinh thần 

Chính phủ và các cấp chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện “nhiệm 

vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát huy 

tinh thần yêu nước, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội, tái 

cấu trúc doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và tái khởi động nền kinh tế.  

 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan: 

 - Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp theo hình thức 

kết hợp truyền hình trực tiếp và trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế, ứng phó với dịch Covid-19. 

 - Xây dựng chủ đề, phương án tổ chức, chương trình chi tiết, Báo cáo chung, 

dự kiến thành phần, đại biểu tham luận, sản phẩm đầu ra của Hội nghị (dưới hình 

thức Nghị quyết của Chính phủ hoặc chương trình hành động triển khai Nghị quyết 

của Chính phủ); dự thảo bài phát biểu khai mạc, kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

và các nội dung liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước 

ngày 20 tháng 4 năm 2020. 

 3. Các Bộ, cơ quan xây dựng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị bảo đảm ngắn 

gọn, không trùng lắp về nội dung với tinh thần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 

các Bộ, ngành, địa phương, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 

trước ngày 18 tháng 4 năm 2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 
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 - Văn phòng Chính phủ báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải 

thiện môi trường kinh doanh, việc triển khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân và doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 - Bộ Tài chính báo cáo các giải pháp, đề xuất về chính sách tài khóa, thuế, phí, 

lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp. 

 - Bộ Công Thương báo cáo giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung 

cho hoạt động sản xuất trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa các thị trường 

xuất, nhập khẩu; chính sách ưu đãi đối với các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch; 

giải pháp thúc đẩy các dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn. 

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo các giải pháp, đề xuất về chính sách 

tiền tệ, tín dụng, lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo kinh tế vĩ mô. 

 - Bộ Công an báo cáo phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, hỗ 

trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid, góp phần tạo môi trường 

đầu tư kinh doanh thuận lợi. 

 - Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp 

công nghệ số, phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử, thanh toán điện 

tử…trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống      

kinh tế - xã hội, định hướng truyền thông vận động, hỗ trợ tạo niềm tin cho doanh 

nghiệp phát triển. 

 - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo về các kiến nghị tổng 

hợp của doanh nghiệp/hiệp hội doanh nghiệp, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. 

 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chuẩn bị ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát biểu tại 

Hội nghị. Trường hợp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến về Báo cáo chung 

tại Hội nghị, khẩn trương có ý kiến góp ý bằng văn bản, mang tính xây dựng để đảm 

bảo sự thống nhất và chất lượng của Báo cáo chung. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

  Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg;  

  các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TH, PL, TKBT; 

  Cổng TTĐT; TTTH; Cục QT; 

- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của TTg; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 
 

 

Mai Tiến Dũng 
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