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Kính gửi:   
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

           
Xét Báo cáo số 0559/PTM-PC ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc Báo cáo kết quả nghiên 

cứu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 

2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục ghi nhận cố gắng của VCCI trong việc nghiên cứu, xây dựng 

Báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số PCI năm 2019, đồng ý VCCI công bố        

Báo cáo này và gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nghiên cứu Báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số PCI năm 2019 

của VCCI, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo, 

tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch trên nguyên tắc 

tuân thủ pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, 

  các Vụ: ĐMDN, PL, QHĐP; 

- Lưu: VT, KSTT (2).Thảo  
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Mai Tiến Dũng 
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