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Ngày 18 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới 

toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế (Đề án). Tham dự cuộc họp có 

các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng; lãnh 

đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền 

thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy 

ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà 

Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ trưởng Tổ tư 

vấn kinh tế của Thủ tướng. 

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến đại diện lãnh đạo các 

Bộ, cơ quan, địa phương, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, phát biểu của 

các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu, tổng hợp, 

tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương để xây dựng và hoàn thiện Đề án, trong 

đó đã đưa ra nhiều nội dung, giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

kinh tế. 

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án, trong đó lưu ý các 

nội dung sau: 

a) Phạm vi, nội dung của Đề án cần bám sát yêu cầu phát triển kinh tế tư 

nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định lại tên của Đề án là “Đổi 

mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam”. 

b) Làm rõ hơn các kết quả đạt được và rào cản, hạn chế trong phát triển 

kinh tế tư nhân của giai đoạn 2016-2020, xác định cụ thể các nguyên nhân và trách 

nhiệm của các cơ quan, địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân thời gian vừa 

qua, nhất là những vấn đề chậm triển khai thực hiện theo yêu cầu đặt ra. 
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c) Bám sát các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước tại các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2020, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và các quan điểm, 

định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; phù hợp với 

bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế (biến động nhanh, phức tạp; tác động của 

thiên tai, dịch bệnh; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ…). 

d) Bảo đảm mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình 

mới, tôn trọng quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa; bảo đảm các quyền về tài sản, quyền kinh doanh hợp pháp, quyền con 

người, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám 

nghĩ dám làm của khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực, niềm tin cho khu vực 

kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. 

đ) Các giải pháp, nhiệm vụ cần bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 

tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời cụ 

thể hóa phương hướng, nhiệm vụ và các đột phá chiến lược xác định tại các văn 

kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó 

lưu ý vai trò của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường thể chế, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hỗ trợ 

khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển nguồn nhân lực, đổi mới khoa học công 

nghệ; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy 

phát triển và nâng cao tính năng động của kinh tế tư nhân trong thực hiện các đột 

phá chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. 

3. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lồng ghép các quan 

điểm, nội dung và giải pháp của Đề án vào các Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

4. Các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, tham khảo nội dung của Đề án 

(sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện theo Điểm 1, 2 nêu trên) trong quá 

trình xây dựng các Chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các 

Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và trong thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Đề án này lên Thủ tướng Chính 

phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2021. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết,  

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTg; 

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

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

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT CP;                                                

- Lưu: VT, KTTH (3)NTC  
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