
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

Số: 4983/VPCP-DMDN 
V/v chuẩn bị Hội nghị của Thủ tướng                 

Chính phủ với doanh nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2022 

            

Kính gửi:  

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông 

vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an,                 

Quốc phòng;  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

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

- Ngân hàng Chính sách xã hội. 

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5469/BKHĐT-

PTDN ngày 05 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng                  

Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với 

chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” vào 

ngày 11 tháng 8 năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khó khăn, thách thức, cơ hội và 

giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo các bài phát biểu khai 

mạc, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị; đề xuất danh sách các doanh 

nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tham dự, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực theo 

yêu cầu, mục tiêu của Hội nghị; gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 08 tháng 8 

năm 2022 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.  

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để gửi cho Hội nghị tham gia; tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ,                     

Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức Hội nghị của Thủ tướng 

Chính phủ với doanh nghiệp nước ngoài trước ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

3. Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển                 

nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải,                          

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng; Ngân hàng Nhà 

nước; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ngân hàng Chính sách                  
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xã hội tham dự, chuẩn bị các nội dung phát biểu và giải đáp các kiến nghị của 

doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị. 

4. Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các 

điều kiện hậu cần, kỹ thuật để tổ chức Hội nghị. 

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

- Chuẩn bị phát biểu và giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh 

nghiệp tại Hội nghị; 

- Đảm bảo hạ tầng thông tin đáp ứng điều kiện của Hội nghị trực tuyến. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, 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;  

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

  các Vụ:  KGVX, CN, NN, KTTH, PL, QHQT,    

                 QHĐP, TKBT, TH,  

    Cục KSTTHC, Cục QT, Cổng TTĐTCP; 

- 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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