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Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

 

                Kính gửi:  

   - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao; 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

   

Thời báo kinh tế Sài Gòn (ngày 01 tháng 6 năm 2020) đưa tin: Việt Nam là 

điểm đến đầu tư được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế cần hành động nhanh 

hơn nữa để khắc phục như cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, nguồn nhân lực chất 

lượng cao, tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong và nước ngoài, sự phức tạp, 

chồng chéo về thủ tục hành chính, làm chậm quá trình đầu tư… Các cơ quan chức 

năng cần tiếp cận ngay để đàm phán cụ thể với các công ty đa quốc gia, không thụ 

động chờ đợi.  

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương lưu ý trong quá trình thực hiện việc thu hút đầu tư. 

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

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

  Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng, 

  các Vụ: KTTH, TKBT, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3). M.A 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

Mai Tiến Dũng 
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