
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

Số: 3724/VPCP-DMDN 
V/v báo cáo tổng hợp 

tháng 3/2021 của Ban IV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

            

    

Kính gửi:  

                           - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

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

Về báo cáo của Báo cáo tổng hợp tháng 3 năm 2021 của Ban Nghiên cứu 

Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) (công văn số 12/Ban IV ngày 06 tháng 4    

năm 2021) (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

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

thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn,      

vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn.  

2. Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và 

trả lời đối với các phản ánh kiến nghị về vướng mắc trong triển khai hệ thống 

thuế điện tử, quy trình xét duyệt hoàn thuế xuất nhập khẩu và vướng mắc     

chính sách thuế, hồ sơ thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất.           

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và        

Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương và các cơ quan        

liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ban IV về đề xuất các cơ chế dạng        

"khung pháp lý thử nghiệm" (sandbox) cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

4. Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ đối 

với kiến nghị của Ban IV về tiêm phòng Covid-19 cho các chuyên gia nước 

ngoài tại Việt Nam. 

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng những vướng mắc, khó khăn 

vượt thẩm quyền. 
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, các cơ quan, Ủy ban nhân     

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết,        

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Lê Minh Khái;  

- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; 

- Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân  

  (Ban IV); 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; 

  các Vụ: KTTH, CN; 

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;  

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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