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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________

Số: 661/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày
03/10/2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8459/BC-BKHĐT
ngày 21 tháng 12 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày
03 tháng 10 năm 2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa (Báo cáo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo
trên. Giao các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc, tích cực, chủ động
và thực chất trong thực thi Chương trình hành động của Chính phủ và của từng
bộ, cơ quan, địa phương mình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày
03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện
nghiêm việc gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
đảm bảo tiến độ, chất lượng và nội dung kiến nghị, đề xuất của báo cáo.
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ
quan, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng các mục tiêu hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại,
hội nhập gắn với các chỉ số đánh giá, xếp hạng quốc tế, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2021.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa
phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ để sửa đổi, bổ sung nội dung (nếu có) và các biện pháp cần thiết bảo
đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động.
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết,
thực hiện./.
(Gửi kèm văn bản số 8459/BC-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2020)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục: PL, KGVX, NN, CN, ĐMDN, TKBT,
TCCV, QHQT, QHĐP, TH, NC, KSTT;
- Lưu: VT, KTTH (2). NTC
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