
LIEN MINH HQP TAC xA CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIT NAM 

S: &24'/LMHTXVN-CSPT 

V/v tham gia cuc vn dng 
"Doanh nghip, doanh nhán dóng gop 

kiên hoàn thin co chê, chInh sách 
phát triên kinh té" 

KInh gz'ti: - Lien mirth Hçip tác xâ tinh, thnh ph 
- Các trung, dan vj sr nghip trrc thuc LMIHTXVN. 

Thtrchin cuc 4n dng "Doanh nghip, doanh nhãn dóng gop kin hoàn 
thin co chê, chInh sách phát triên kinki té" theo dê nghj cüa Ban Kinh th Trung 
ucmg tai  cong van so 3775/CV-BKTTW ngày 05/9/2019, Lien minh Hap tác xã 
Vit Nam dê nghj Lien minh Hçp tác xã tinh, thành phô và các truèng, dan vj sr 
nghip trirc thuc triên khai các ni dung sau: 

1. T chrc trin khai phát dng dn các HTX, lien hip HTX và các thành 
viên trong tinh, thành phô, don vj tIch crc tham gia cuc 4n dng theo ni dung 
Thr mi cüa Ban Kinh tê Trung uang duçic kern cong van nay, duçc dAng tài trên 
Website cüa Lien minh Hcip tác xã Vit Nam: http://vca.org.vn. 

2. Day là cuc 4n dng có nghia quan trong v kinh t, chInh tr, xã hi và 
the hin s1rquan tarn cüa Dàng và Nba nrnc dôi vói kinh tê hap tác, HTX; dông thi 
là co hi dê h thông Lien minh Hap tác xã Vit Nam the hin vai trô, trách nhim 
vi Dãng, Nba nithc và thành viên trong xây drng, hoàn thin co chê, chInh sách 
phát triên kinh tê - xà hi; gop phân dua duông lôi và chU truong cüa Dâng, chInh 
sách và pháp 1u.t cüa Nba nuOc vào cuc song. Theo do, can cir tInh hInh phát triên 
kinh tê hap tác, HTX cüa dja phuong, hot dng cüa HTX, lien hip HTX và thành 
viên, hott dng cüa dan vj, Lien minh HTX tinh, thnh phô và các HTX, lien hip 
Hçiptác xä, cac trung, don vj sr nghip trrc thuc phãn ánh khó khän, vithng mac 
và dê xuât kien hoàn thiên ca chê, chInh sách phát triên kinh tê hap tác, HTX. 

Lien rnithi Hap tácxâ Vit Nam d ngh gi:ri kin v Trung tam Thông tin, 
phân tIch và dr báo kinh tê, Ban Kinh tê Trung uang truâc ngày 31/12/2019 (D/a chi: 
Nhà A4, drr&ng Nguyen Cánh C/ian, phu'ông Quán Thcinh, qucn Ba DInh, Thành ph6 
Ha Nói, Email: cuocvandongkinhtetrunguong.vn); dông thai, g1ri kiên cho Lien 
minh Hap tac xä Vit Nam (Dja c/i: So 6, dithng Dwo'ng Dlnh Ngh, phu'O'ng Yen 
HOa, qugn Cáu Giáy, Thànhphó Ha Ni, Email: chinhsachvca.org.vn,). 

No'inhân: 
- Nhix kmnh gri; 
- Ban Kinh t Trung hong (d báo cáo); 
- Thuông tnjc LMHTXVN; 
- Thai báo Kinh doanh; 
- Cong TTDT; 
- Lisu: VT, CSPT. 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

Ha Nç5i, ngày (3 tháng ! nàm 2019 
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BAN CHAP HANH TRUNG LTONG BANG CQNG SAN VIT  NAM 
BAN K1Ill TE 

* 

s 35CV/BKTTW 

44' thcjm  gia Cu5c van  d5ng 
UN MINH }-31X VIET NAM  

CONG VAN BEN 
S6:. KInh gici: Lien minh Hcip tác xã Vit Narn 

t NgayAthafl9...flam249 
D to diu kin thu3n lcii cho các doanhnghip, lien hip hçip tác xâ, hcip 

tác xã, doanh nhân (sau day gi là doanh nghip, doanh nhán) hot dng vâ gop 

ph.n thrc hin có hiu qua du&ng 1i, chü trucrng cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t 

cüa Nba nu&c v phát trin kinh t dt nuóc, Ban Kinh t Trung uang cng vói Uy 

ban Trung uoTig Mt trn T quc Vit Narn, Dãng üy Khi doanh nghip Trung 

i.rcfng, Uy ban Kinh t cüa Qu& hQi, V.n phông ChInh phü, Dài Truyn hInh Vit 

Nam, Phàng Thtrong mai và Cong nghip Vit Narn dng chü tn chi do và tO 

chirc Cuc In dng "Doanh nghip, doan!: nhân etóng gop 5 kili /ioàn tIiin 
co' chl, chin!, sdch phdt trill: kink tl" 'sau day gpi là Cuc vn dng,). Cuôc van 

dng nay có ' nghia quan tr9ng v m.t kinh t, chInE tr, xâ hi và th hin sçr 

quan tm cüa Dãng và Nba ntróc d& vâi doanh nghip, doanh nhân, dng thè'i 

cüng là ca hi d doanh nghip, doanh nhân thc hin vai trà, trách nhirn vài 

Dàng, Nhà nuâc và dt nixâc trong xây dmg, hoàn thin co ch, chInh sách ye 

phát trin kinh t. 

1. Ban T chirc Cuic vn dng trân trpng kInh rni Lien rninh Hcip tác xã 

Vit Nam huâng ing và tham gia Cuc vn dng; nhn din, phàn ánh v các van 

d l&n, quan tr9ng dt ra, các khó khãn, vu&ng mc trong thrc tin phát trin kiiih 

t và san xut, kinh doanh cüa ngtthi dan, doanh nghip, dng thai gop ', dê xuth 

co' ch& chInh sách, bin pháp xir l, tháo gä khó khn, vu&ng mac, cai thin mOi 

truà'ng kinh doanh, thüc dy phát trin kinh t& nâng cao vai trô lArth dao  cüa Dàng 

và hiu 1rc, hiu qua quãn l Nba nuâc, tr9ng tarn là các ni dung: 

- Hoàn thin th ch kinh th th tnrôiig djnh hu&ng xâ hi chi nghia. 

- Cci cu 1i, di mri và nâng cao hiu qua cüa doanh nghip nhâ nuOc. 

- Phát trin kinh t ttr nhân tr& thành mt dng li,rc quan tr9ng cüa nn kinh 
t th tru&ng dnh htró'ng xâ hQi chü nghTa. 

(cac nç5i dung c thl du'crc gcri tçzi Phy lyc kern theo ThuS ,n&i,) 

Ha J\T5j,  ngày 0 chang  9 nárn 2019 



Thôi gian tip nhn gop , d xut: Tr ngày 03/9-31/12/2019. 

DIa chi tip nhn gop ', d xut: Trung tam Thông tin, Phân tich và Dr 
báo Kinh t, Ban Kinh t Trung uang, Nhâ A4, duông Nguyn Cnh Chân, 
phuo'ng Quán Thánh, qun Ba DInh, Thành ph Ha Ni; hoc horn thu din tfr: 
cuocvandongkinhtetrunguong. vn. 

Ban T chirc Cuc 4n dng s xem xét, dánh giá, bInh xét các gop , d 
xut xut sc nht d ton vinh và trao thu'O'ng. 

Thông tin chi tit v Cuc vn dng và The le cüa Cuc vn dng duc däng 
tài trên website: doanhnhangopy.vn 

2. Ban T chirc dê nghj Lien minh Hqp tác xã Vit Nam chi dao, vn dng 
Lien rninh Hcp tác xâ các tinhl thành ph& lien hip hqp tác xa, các hc'p tác xã 
nhit tInh hthng üng và tich crc tham gia Cuic vn dng. 

Ban To chirc Cuc vn dng trân tr9ng s1r tham gia và phi hqp cüa Lien 
rninh HQp tác xã Vit Narn d trin khai thành cong Cuc vn dng nay.!. 

Nii nhãn: K/T TRIX(JNG BAN 

Nhir trén, PHO TRLrcsNG BAN 
- D/c Trix&ng Ban (dê báo cáo), 
- Ban To chirc CVD, 
- Trung tam TTPT&DBKT (phi hçip), 
-Liru:VPBan,BTCCVD. 

Dmnhkêm: \ KIN 
- Th 1 cüa Cuôc v.n ctng, , 
- Phu luc. 

Nguyn Hfl'u Nghia 
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BAN CHAP HAN}I TRUNG UONG 
BAN KINII TE 

* 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha NÔI, ngày 03 tháng 9 náin 2019 

THU'MO'I 

Tham gia dóng gop kin xây dyng, hoàn thin co' chê, chInh sácli 
phãt triên kinh tê' 

KInh gi. Các doanh nghip, doanh nhân 

D to diu kin thun lçxi cho các doanh nghip, lien hip hcrp tác x, hçp 

tác xä, doanh nhân (sau day gçi là doanh nghiép, doanh nhán,) hoat dng và gop 

phn thc hin có hiu qua duè'ng lé,i, chi truo'ng cüa Dàng, chInh sách, pháp lu.t 

cüa Nba nithc v phát trin kinh t dt nu'c, Ban Kinh t Trung rnrng cüng vOi Uy 

ban Trung 1.wng Mt trn T quc Vit Nam, Dãng üy Khci doanh nghip Trung 

ung, Uy ban Kinh t cüa Quc hi, Van phông Chmnh phü, Dài Truyên hInh Vit 

Nam, Phông Thung mai  và Cong nghip Vit Narn dông chü trI chi dao và tO 

chic Cuc vn dng "Doanh nghip, doan/, nhân &ng gop fi kiln hoàn thin 
co chl, chIn!, sad, phát trill, kin!, tl" (thu day gQi là Cu5c vn dng,). Cuôc van 

dng nay có nghTa quan trçng v irit kinh t chinh tn, xã hi và the hin sy 

quan tam cüa Dãng và Nhà nuOc d6i vó'i doanh nghip, doanh nhân, dng thOl 

cüng là co hi d doanh nghip, doanh nhãn thirc hin vai trô, trách nhim vói 

Dãng, Nhà nuóc và dt nithc trong xây dirng, hoàn thin co ch& chInh sách ye 

phát trin kinh t. 

Ban T chirc Cutc vn dng trân tr9ng kInh mi doanh nghip, doanh nhàn 

huO'ng 1rng và tham gia Cuc vn dng; nhn din, phàn ánh v các van dé ló 

quan tr9ng dt ra, các khó khän, vuóiig mc trong thrc tin phát trin kinh tê Va 

san xuAt, kinh doanh cüa nguäi dan, doanh nghip, dng thai gop , d xuãt co 

ch, chInh sách, bin pháp xCr 1', tháo g khó khãn, viró'ng mac, cài thin mOi 

truang kinh doanh, thiic dy phát trin kinh t& nâng cao vai trô lành dao cOa Dáng 

và hiêu hrc, hiu qua quãn I' Nhà nu'Oc, trçng tarn là các ni dung: 

1. Hoàn thin th ch kinh t th truang djnh hLró'ng xä hi ch nghTa. 

2. Co cu 'at, di ni và nâng cao hiu qua cüa doanh nghip nhà nu1c. 

3. Phát trin kinh t tu nhân trô thành rnt ding lirc quan tr9ng cüa nên kinh 

t th tru&ng djnh htr&ng xà hi chü nghia. 

(các ni dung cy the du'cic gcii )> tqi Phy luc kern theo Thu' ,nài,) 



Nguyn Hüu Nghia 

Th&i gian tip nhn gop , d xut: Tir ngày 03/9-3 1/12/20 19. 

DIa chi tip nhn gop ', d xixt: Trung tam Thông tin, Phân tich và Dir 
báo Kinh t, Ban Kinh t Trung uong, Nba A4, duing Nguyen Cãnh Chân, 

phurng Quán Thánh, qun Ba DInh, Thành ph Ha Ni; ho.c hem thi.r din tir: 
c uocvandongkinhtetrunguong.vn. 

Ban To chirc Cuc vn dng së xem xét, dánh giá, bInh xét các gop , d 
xut xut sc nht d ton vinh và trao thu&ng. 

Thông tin chi tit v Cuc v.n dng và Th 1 cüa Cuc vn dng duc dãng 
tâi trên website: doanhnhangopy.vn 

Ban T chirc Cuc v.n dng trân tr9ng kInh mxi doanh nghip, doanh nhn 
huàng 1rng và tharn gia Cuc vn dng. 

Trán tr9ng cam on.!. 

Noi nhân: K/T TRUNG BAN 

- Nhu trén, 
- D/c Tru&ng Ban (dê báo cáo), 
- Ban To chrc CVD, 
- Trung tam TTPT&DBKT (phôi hçip), 
- Liru: VP Ban, BTC CVD. 

DInh kern: 
- The 1c ciia Cuc 4n dng, 
- Phu luc. 



IJC THU MO! THAM GIA CUOC VN BONG 
anh n:'j\doanh nhãn dóng gop 5i kin hoàn thin co'ch, chinh sácli 
RAN \1.\ phát triên kinh tê" 

XJNH TI', 

gc.ác'- oanh nghip, doanh nhân t.p trung vâo vic nhn din vn d 
và góp'o ca ch& chmnh sách vOi Dáng vá Nhà nuc v các ni dung lien 
quan den hoàn thiên th ch kinh t thj tnthng djiiii hung xä hi chü nghia; ca câu 
1i, di mói và nâng cao hiu qua doanh nghip; phát trin kinh t tu nhãn là int 
dng lirc quan tr9ng cüa nn kinh t, tr9ng tarn vào các v.n d CIi th sau day: 

1. On djnh kinh t vi rnô vüng ch&c 
2. Ca cu 1aj  nn kinh t gn vi di rnói mô hinh tAng truOng kinh tê 
3. Ca cu 1a  ngân sách nba nuóc, bão dam an toan nç cong Va h th6ng tài 

chInh quc gia 
4. Ca cu lti các ngành, linh virc 
5. Ca cu lii du tu, tr9ng tam là dAu tu cOng 
6. Ca c.0 lai các tO ch'irc tài chmnh, t chirc tIn diing và xcr 1 n xâu 
7. TAng nAng sut lao dng 

8. Nâng cao nAng lirc canh  tranh quc gia, ving, doanh nghip, sAn phm 

9. Bâo dAm quyn s hthi tài sAn, bao grn cA tAi sAn tn tu cüa ngi.ri dan vA 
doanh nghip; dAng k si httu, giao djch tài san 

10. QuAn 1,2, sir dçing, khai thác &it dai, khoáng san, tài nguyen thiên nhiên 

11. Quãn 1, sir ding tài san cong và du tu cong 
12. Vic giâi quyt tranh chap dan sir; bAo v các quyn, lçii Ich cüa các tO 

chirc, CA nhân theo quy djnh cUa pháp luat; bAo dArn co ch thrc thi nghiCrn minh, 
có hiu quA pháp 1ut v hqp dng và cAc quyên, nghia vçi. 

13. Cái thin môi trueing du tu kinh doanh 

14. Mi cira thj tru&ng, tang khà ning tip c.n thj trung, xoá bO cAc rào cAn 

và tao  diu kin cho doanh nghip và nguäi dAn tharn gia dAu tu, kinh doanh o 

nhüng ngành, linh v1rc pháp lut không cm 
15. TAng cuông cong tác phông, chng gian 1n thuang mai, thao tüng, chi 

phi thj tru&ng, bóp rnéo giA Ca, quan h cung cu hang boa, djch vy 
16. Bâo dam quyn tr do, tr chü kinh doanh cüa doanh nghiêp; dôi xr binh 

dng và canh  tranh lành manh gia các doanh nghip trên thj trung 

17. Tao  diu  kiin  thun li cho nguôi dan, doanh nghip tip cn thu.n 19i 
các ngun hrc, nht là dt dai, van, lao dng và thông tin, thj truäng, co hi kinh 
doanh, du tu, mua s.m, du tu cong 

18. Phát trin di ngQ doanh nhân; xay dirng va phát huy vai trô cüa di ngci 
doanh nhAn Vit Narn trong thôi kS'  d.y mnh cOng nghip hóa, hin dai  boa và hi 
nhp quc t. Ch tr9ng dão tao, bèi duông Va phát tnin di ngü doanh nhân có 
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trmnh do chuyên mon cao, k9 näng quân 1', c1uàn trj hin di, do dirc kinh doanh và 
tinh thAn trách nhirn dOi vó'i quOc gia, dan tc. 

19. Cãi cách hành chmnh, nht 1 thu tuc hành chInh 

20. Cong tác thanh tra, kim tra, kirn toán déi vói hot dng san xut kinh doanh 
21. Di md và nâng cao hiu 1rc, hiu qua quân l' nhà nuóc 
22. Ca câu lai, dM mói và nâng cao hiu qua doanh nghip nba nuó'c 
- C phAn hoá doanh nghip nhà nuoc, thoái vn nba nuóc ti doanh nghip 

theo ca ch thj trlx&ng và báo dam thi da ho giá trl tài san, vn cüa Nba rnrc; 
- Xi:r 1' các doanh nghip nhà nuóc, các dir an dAu tu thua l, kern hiu qua; 
- Xác djnh giá trj doanh nghip nhà mric, phAn vn cüa Nhâ nuóc t?i  doanh 

nghip; phát hânh c phiu và d.0 giá c phin ciia Nh?i nu'âc; 
- Müc si hQu vn cCia nba nuic cAn thit trong các ngành, linh virc; 
- Niêrn yet cô phiu cüa doanh nghip sau c phAn hoá; 
- C phAn hoá các doanh nghitp nba nu'ó'c dang duçic giao quán 1, khai thác 

các cong trInh, dir an k& c.0 h tAng do Nhã nu'&c dAu tu có nghia quan trQng ye 
kinh th, xä hi, ciuc phóng, an ninh; 

- Xi'r l dt dai cüa doanh nghip nhà nuó'c cô phAn hoá; 
- Thoái vn dAu tu ngoài ngành, lTnh vrc kinh doanh chInh, kiên quyt khc 

phic tInh trng dAu tu phân tan, dan trâi cüa các doanh nghip nhâ ni.róc; 
- DAu tu, tang vn cüa Nhà nuâc vào các doanh nghip; 
- Thu hut các nhà dAu tu trong và ngoài nuOc, nht là cô dông chin !lxçlc, c 

dOng lón có tirn hrc manh  v tài chInh, cong ngh, quân trj tharn gia dAu tu vào 
doanh nghip nhà nuóc c phAn hoá; 

- Ca ch, chInh sách khuyn khIch, h tr doanh nghip nhà nu'rc phát trin; 
- Giái quyt t6t vic sp xp, b trI, su diing can b dôi du' sau cô phAn boa; 
- Bâo dãni dAy dU quyn lçii chInh dáng, hgp pbáp cüa ngui lao ding; phát 

huy vai trô và trách nhim cua ngui lao dng trong vic tham gia quàn 1, giám sat 
doanh nghip, dng thai Co cci ch phü hcip bão v quyn lcii cüa c dông nhO trong 
các doanh nghip c phAn hoá; 

- Sp xp, di rnâi và phát trik, nâng cao hiu qua hoat dng doanb nghip 
nhà nithc trong 1mb vçrc nông, lam nghip; 

- Di mOi, nâng cao trInh d cong ngh và nãng 1irc cüa doanh nghip nhà 
nu'Oc v di mci sang tao,  nghiên cru, üng diing, chuyn giao khoa hçc, cong ngh, 
k thuât san xut hin di, sir dung ti& kiêrn nàng 1ung, than thin vO'i rnOi truàng; 

- Di rni, nâng cao hiu qua hoat dng cua h thông quãn trj; 
- Nang cao nang hrc, phm cht cua di ngti can b quán I' doanh nghip nhâ nuóc; 
- Nâng cao näng suât, cht !ucrng, hiu qua vâ src cnh tranh ca doanh 

nghip nba nu'óc; 
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- Co ch quãn l, vn hành và quan h giüa Nhã nuóc v doanh nghip nhâ 
nuóc, nht là vic thrc hin quyn, trách nhiêrn, nghia vii cüa ChInh phi, b quãn 
1 chuyên ngành, ccx quan di din chi s hthi vâ doanh nghip có von cüa Nh\ 
nurc nhm bão darn doanh nghip nhà nu&c tr chii kinh doanh phii h9p vói ccx chê 
thj tnr&ng; 

- Tang cthng tInh cong khai, rninh bch trong quán 1 và hot dng cüa 
doanh nghip nhâ nu&c; 

- Phông ngra, phát hin, ngàn chn vã xü ! các hành vi vi phrn pháp lut, 
xung dt lcxi Ich; tInh trng can b 1nh dao,  c1uãn l' ciia doanh nghip nhâ nu'óc 
moe ngoc v&i can b, cong chrc nhà nu&c và khu vvc  kinh t ttx nhân; 

- Cüng c& phát trin mt s6 tp doân kinh th nba rnthc da s& hüu vâi quy rnO 
l&n, hott dng có hiu qua, cO khà näng ctnh tranh khu vrc và quéc tO 0' mt s 
ngành, linE vxc then cht cüa nn kinh t; 

- H thng khuyn khIch, don bay kinh th di dôi vO'i nâng cao trách nhim, k' 

1ut, k9 cl.rcxng trong doanh nghip nhà nu&c; 
- Ch d tin luong, tin thi.rng, thu lao cia ngLrài lao dng và nguxi quàn I' 

doanh nghip nhà nt.rác phü hcip vài ccx ch thi trLrO'ng; 
- Nng cao hiu lirc, hiu qua quãn l nhà nuó'c di vi doarih nghip nba nuOc. 

23. Dci rnâi và nâng cao hiu qua don vj sir nghip cOng 1p 
24. Di mài và phát trin kinh t hqp tác 
25. Phát trin chui lien kát, chui giá trj và các hmnh thüc hçxp tác, lien kOt 

san xut kinh doanh 
26. Phát triOn kinh t tu nhân thirc sr trY thành rnt dng lt.rc quan tr9ng cüa 

nn kinh t: 
- Bão dam kinh t tu' nhân phát trin nhanh, bn vthTig và hot dng theo co' 

ch thj tru&ng, tir do kinh doanh trong nhtrng linh virc pháp lut không cm, dixcxc 

di xi'r bInh d.ng và canh  tranh lành rntnh; 
- Phát trin nhanh và ben v&ng các doanh nghip cüa tu' rihân v s Iuçrng, 

quy mO, hiu qua, näng sut lao dng và nàng hrc cnh tranh; 
- Phát triên bn vQ'ng, hiu qua kinh t hcrp tác, kinh t h gia dInE và các 

hInh thi.rc kinh doanh cá th; 
- Phát trin doanh nghip, hc'p tác xã và trang tri có quy mô lan, ing ding 

cOng ngh cao trong linh virc nOng nghip, nông thôn; chü tr9ng phát triOn các 
ngành cOng nghip và djch vii h trg nOng nghip; 

- Khuyn khIch hinh thânh cãc tp doãn kinh t rn nhân cia sO' hQ'u và ur nhãn 
gop vn vào các ttp doàn kinh t nhà nuOc, có dii khá nãng tharn gia ming san xut 
và ehui giá trj khu vçrc, toân cu; 

- Thuc dAy phát trin rni hmnh thirc lien k& san xuAt, kinh doanh, cung cp 
hang hóa, djch vii theo rnng san xuAt, chui giá trj thi trung giQa kinh tá ttr nhân 
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v&i kinh t nhâ nrnc, kinh t tp th và các doanh nghip có vn ctâu tu nuc ngoài 
nh&m tip nhân, chuyn giao, t?o  sir lan tóa rng rãi v cong ngh tiên tiên Va quail 

trj hin di, nâng cao giá trj gia tang và m& rng thj truông tiêu thi; 
- Phát huy th m?nh  và tim näng to Rm cia kinh th tu nhân trong phát trin 

kinh t - x hi; 
- Khtc phic Co hiu qua nhiTrng mat trái phát sinh trong qua trInh phát triên 

kinh t ttr nhân; 
- Khuyn khIch thành 1p doanh nghip, phong trào khói ng1iip vâ dci rnó'i 

sang tao; 
- Phát trin h sinh thai khOi nghip; 
- Cy ch, chinh sách khuyn khich, h trci kinh tê tu nhân, nhât là doanh 

nghip nhô và vüa phát trin nhanh, bn ving vâ dü s1rc canE  tranh, tharn gia rnng 
san xuât, chuôi giá trj khu virc va toàn cu; 

- Tang cuing dào tao  lao dng cüa khu virc kinh t tu nhân; 
- Xoá bO các rào can, chInh sách, các bin pháp hành chInh can thip trirc tip 

vào thj tru&ng và san xut kinh doanh tao  ra bt binh dng trong tip cn ngun hrc 
xã hi, tr9ng tam là vn và dt dai, co hôi kinh doanh ãnh huO'ng dn khâ nãng canh 

tranh cia kinh t tu nhân; 
- Tang cung tmnh minh bach  và kiin soát dc quyn kinh doanh, bâo darn 

cnh tranh lành manh  trên thj tri.rng; 
- Tao diu kin d kinh t ti.r nhân tharn gia vào qua trinh ca cu lai doanh 

nghip nhà nt.ró'c thông qua vic gop vn, rnua c phn; thüc dy lien kt theo chui 
giá trj gi&a doanh nghip nhà nuóc và doanh nghip cüa tu nhân... 

- Dy mnh xã hi bOa, t?o  diu kin cho kinh t tu nhân tham gia cung cp 

djch vu công; 
- Quân l tài chInh doanh nghip và minh bach  thông tin tài chmnh doanh 

nghip cüa ti! nhãn; 
- To diêu kin bInh däng, thu.n lqi cho kinh t tu nhân tiêp c.n vay vn 

ngân hang, huy dQng vn trCn thj truông chirng khoán, nEt là phát hành trái phiki 
doanh nghip và aCr diing các djch vii tài chInE vói chi phi hçip l2; 

- To diêu ki&n d kinh t tu nhãn tIch circ tham gia vào qua trinh hi nh.p 

kinh t quc t; h trcc kinh t tu nhân tip can, khai thác các co' hi trong hi nhp 
qu6c t rn& rng thj tru6ng, dy rnanh diu tu Va thircing rni quOc t; xóa bO các rào 
can bt hçip I di vôi kinh t tu nhân khi tharn gia thuong mai,  diu Ui qu& t; tao 
diu kin d kinh t tu nhân phát trin, nãng cao nãng lirc trng buóc tharn gia sâu, 
vng ch.c vào chui giá trj khu virc và toàn cu; 

- H trci kinh t tu nhân di m&i sang tao,  hin  dai  boa cong ngh Va phát 

trin nguèn nhân lrc, nâng cao nãng sut lao dcng; 
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- Khuyn khIch, dng viên tinh thn kinh doanh, chI kh&i nghip Va dôi mói 
sang tao  trong toàn xâ hi, nh.t là trong cong dng doanh nghip. 

27. Nâng cao hiu qua thu hut du tu nuc ngoài, trong do uu tin thu hut dâu 
tu trt.rc tMp nithc ngoài d& vâi các dr an du tu Co cong ngh cao, các cOng ty da 
quc gia 1&n, gn vâi yeu cu chuyn giao và lan tOa rng rãi cOng ngh tiên tiên và 
quân trj hin dai,  lien kt san xu.t theo chui giá tn vói các doanh nghip cia tu 
nhân trong nuâc 

28. Báo dam giá cã hang hoá, djch vi phu hçp vi co ch thj truYng 
29. Bâo v quyn lçi ngtrôi tiêu dung, phát huy diing dan, dy dñ vai trô ci.'ia 

ngi.r?i tiêu dung, các hi bão v quyn 19i nguO'i tiCu dmg 
30. Di mói, nâng cao hiu qua chInh sách thu 
31. Di rnâi và nâng cao hiu qua Ca ch huy dng, phân bô, sr dyng nguôn 

lirc phü hçip vâi ca ch thj trwng 
32. Da dng hoá các hInh thirc huy dng, dãu t.r t11 khu vçrc tu nhân trong và 

ngoài nuâc, nht là các hInh thirc hcip tác cong - tu' 

33. Phá san, giâi th doanh nghip theo Ca ch thj trung, báo v nhà dâu tu; 
khOng hInh sir hóa các quan h kinh t, dan sx 

34. Quãn 1 và phát trin thj trurng bt dng san 

35. Quân l và phát trin thj trung tài chInh 
36. Quán l và phát triên thj trtr&ng khoa h9c, cong ngh 
37. Quàn l và phát trin thj trithng lao dng 
38. Quán l và phát trin thj trung hang hoá, djch vi 

39. Tao  bithc dt phá trong nghiên cru, rng dyng khoa h9c - cong ngh Va 

di mài sang tao,  nht là ng diing thành tVu  cüa cuc each mng cong nghip 4.0 

40. Phát trin h sinh thai di rnii sang tao  quôc gia; phát triên các khu cong 
ngh cao, các vthn ucxm cong ngh cao Va CáC doanh nghip khoa h9c - cOng ngh. 

41. Dy manh  di mói can bàn, toàn din giáo dçic - dào t?o  và phát triên 

ngun nhân lirc, nh.t là nhân hrc chit lup'ng cao 
42. Phát trin dông b h thng kt câu ha tang 
43. Phát trin kinh t nhanh và bn vttng 

44. Thrc hin tin b, cOng bang xä hi; giãrn nghèo bn vmg; bào darn an 

sinh xã hôi 
45. Phát trin van hóa, xây drng con ngu'ô'i Vit Narn phát trin toàn din 

46. Kt hçrp phát tniên kinh tê vOi bão darn quôc phông, an ninh 
47. Phát trin các vung kinh t và lien kt vüng kinh té 
48. Chü dng, tich circ hi nhp quôc të và thirc hin có hiu qua các FTAs 

nhm m rang thj truè'ng, ihuc dy xut khâu, huy th5ng nguôn hrc nuâc ngoài gan 
vO'i bâo dam an toàn, n djnh kinh t vi mO, thic dy phát tnin bn ving và báo 
darn tinh dc l.p, tu chU cüa nn kinh t 
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49. Nâng cao vai trô, hiu qua vã närig hrc lânh do cüa Dáng; phát huy val 
trO lam ch cüa nhân dan và vai trô cüa Mt trn T quc it Narn vã các t chrc 
chInh trl - xã hi, xa hi - ngh nghip trong i rn6i vâ phárin kinh t. 

BAN TO CHC CUQC VN BQNG 
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1'uyên Vin BInh 

BAN CHAP HANH TRUNG IJCNG BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN KINH TE 

* Ha Nç5i, ngày7-iháng 8 náni 2019 

S,,1II2S-QD/BKTTW 

QUYET DINH 

LINMNH HTX ban hành Th I Cuc vn dng "Doanh nghip, doanh nhãn dóng. 
CONG VAN DEN gop kiên hoàn thin co c1i, chInh sách pbát triên kinli t" 

S6:. 4Sb  
NgayA?thaflgcJ.flam2Q49 

- Can cO các Nghj quyêt cüa Hti ngh Trung uung lan th0 nãm Ban Chap 
hành Trung uang khóa XII; 

- Can cr Quy& djnh s 166-QD!TW ngãy 18/12/20 18 cüa B ChInh tr 
khóa XII ye chüc nAng, nhirn vii, quyên htn, to chirc b may cia Ban Kinh té 
Trung lIo'ng; 

- Can cr Quyt djnh s&,1A21/-QD/BKTTW ngày 218/2019 ciia Tru'âng 
Ban Kinh té Trung i.rang ban hânh Dê an tO chüc Cuc vn dng "Doanh 
nghip, doanh nhân dóng gop kiên hoân thin co chê, chInh sách phát triên 
kinh té"; 

- Xét d nghj ca Ban T chirc Cuc vn dng, 

TRTfNG BAN KINH TE TRUNG Jfo'NG 
QUYET BJNH 

Biu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay Th 1 Cuc vn dQng "Doanh 
nghip, doanh nhân dóng gop y' kiên hoãn thiên Ca ché, chInh sách phát triên 
kinh té". 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngãy ks'. Ban Chi dto, 
Ban To chrc, To thu k? Cuc van  dng và các co quan, tO chrc, cá rihân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt dlnh  nay.!. 

Noinhân: 
- Các thãnh viên Ban Chi d?o,  Ban To chirc, 
To Thi.r ks', 
- Lãnh do Ban KTTW, 
- Các ca quan. to chCrc vã cá nhân có lien quan, 
-ViKTTH, 
- Liru VP Ban và TTTTPTDB. 



THE L1 

"Doanh ng1iip, doanli nhãn dóng gop 5' kin hoiin thin Co.  

chê, chInh sách pht triên kinh t" 

an hành kèin theo Quylt djnh 5 1128 - QD/BIcTTW 
8 tháng 8 nám 2019 cia Truóng Ban Kinh té Trung wcng) 

CHU'ONG I 
NH1NG QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Ten cüa Cuc vn dng 

Ten cüa Cuc vn dng là "Doanh nghip, doanh nhãn aóng gop 5' kin 
hoàn tIiin co' ch& chInh sách phát triCn kinh tê" (sau day gi là Cuc vn 
dng). 

Diu 2. Mtc dIch 

1. KhAng djnh sir coi tr9ng cüa Dãng và Nba nuâc d& v&i doanh nghip, 
doanh nhân trong sir nghip dôi mâi và phát triên dat nu'àc thông qua vic doanh 
nghip, doanh nhân thuc mci thành phân kinh tê và cong  dông doanh nhãn Vit 
Nam i nuóc ngoài (sau day gi tat doanh nghip, doanh nhán) trlrc tiêp tharn 
gia cing vâi Dàng và Nhà nu6c trong vic hoân thin ca chê, chmnh sách phát 
trin kinh th. Khai thác tôi da tn tue, sirc sang t?o  to lan cfia cong dông doanh 
nghip, doanh nhân qua do t?o  suxc lan toà rnnh me, sâu rng trong cong dông 
ye 5' thi.'rc trách nhim vai dat nuâc. Thng ci.rang sr gàn kêt ch.t the giUa Dáng 
và Nhà niróc vai cong dông doanh nghip, doanh nhân trên tinh than thng than, 
câi m&: doanh nghip, doanh nhân h& lông vi Dáng, Nhà nuàc vâ phiing sir to 
quôc, nhân dan; Dàng và Nhà n.râc trãn tr9ng lang nghe các 5' kiên gop 5', tiêp 
thu các dê xuât, sang kiên hay c'àa doanh nghip, doanh nhân dê länh do, diêu 
hành dat nr&c phát triên nhanh và ben vng. 

2. Phát huy dan chü, lông tir hào, tr ton dan tc vâ tinh thAn tir 1c, t1r 
ci.ràng, dôi mói sang to cüa cong dông doanh nghip, doanh nhãn trong sir 
nghip dôi mai và phát triên dat nu&c; trong do doanh nghip, doanh nhân lam 
nông cot, ngi.thi dan lam trung tam và igi Ich quOc gia, dan tc là trên hét. 

3. Tuyên truyn, ph bin, quán trit rng rãi Va nâng cao nhn thüc, trách 
nhirn cüa cong dông doanh nghip, doanh nhan trong vic th1rc hin các Nghj 
quyêt cüa Hi nghj Trung uong 5 khoá XII ye hoàn thin the chê kinh té thj 
tru&ng djnh hixóng xa hi chü nghia (Ngh quyet sO 1 1-NQ/TW); c câu 1i, dOi 
mâi, nâng cao hiu qua cia doanh nghip nba nu'âc (Nghj quyêt so 12-NQ/TW) 
và phát triën kinh té tu nhân trâ thành rnt dcng ltc quan tr9ng cCia nên kinh tê 
th trumg dnh huang xâ hi chü nghia (Ngh quyêt sO 1 O-NQ/TW). 

4. I-Iuy dông trI tu ca cng dng cloanh nghip, doanh nhân nguii Vit 
Nam trong và ngoãi nuó'c trong nln din, phán ánh các van dé ách täc, vuang 
mac và dê xuât, gop 5' vài Dãng vâ Nba nu'óc ye cãc giãi pháp hoàn thin cci chê, 
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chinh sách phát trin kinh t; nâng cao vai trô lãnh do cüa Dàng vâ hiu Iirc, 
hiu qua quàn l cüa Nhà nuâc; thrc hin có hiu qua các Nghj quyêt Trung 
uang 5 khoá XII và gop phân dua dtthng lôi, chü tri.rang cüa Dáng, chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nhà nuâc vâo cuc song. 

5. Các gop , d xut cia các doanh nghip, doanh nhân trong cucc vn 
dng sê thrcxc xern xét, tOng hcxp chuyên tói các Ca quan cia Dàng, Nhà nu'óc xi'i. 
1 theo thâm quyên; dông thi dugc nghiên cfru, phic vi cho vic hoàn thin các 
Ca chê, chinh sách phát triên kinh tê, gop phan xây drng van kin Dii hi XIII 
cüa Dâng. 

A' , A Dieu 3. Nçi dung gop y, de xuat 

Các gop , ct xut cüa doanh nghip, doanh nhân nhim nhn din, phán 
ánh ye các van dê 1&n, quan trQng can phài giãi quyêt; nhtiiig khó khän, can tr& 
trong thirc tiên phát triên kinh tê và boat dng san xuât, kinh doanh cl.ta ngu'ài 
dan, doanh nghip (co dn chrng cit the), dOng thñ gop , dê xuât Ca chê, chInh 
sách, bin pháp xr l, tháo go' khó khãn, vung mac, cai thin mOi tn.thng kinh 
doanh, thüc day phát triên kinh tê, nâng cao vai trô lanE dao  cia Dâng và hiu 
luc, hiu qua quàn 1' Nhà nu&c, trong tam là các ni dung: 

- Hoàn thin th ch kinh t thj tru&ng djnh hi.rcng xa hi chU nghi'a; 

- Ca cu Iai, dèi n-iâi và nâng cao hiu qua cüa doanh nghip nba nuóc, 
các To chi'rc tIn di.ing; 

- Phát trin kinh t tu nhân tri thành mOt  dng lirc quan tr9ng cüa nên 
kinh tê kinh têth truè'ng djnh huàng xa hi chci nghia. 

Ban Tt chüc së có gcci ' các vn d ci th kern theo thu mi tham gia 
cuc van dng. 

Diu 4. Phrn vi di tuçrng tham gia 

1. Các doanh nghip, doanh nhân cüa Vit Nam thuOc rni thânh phn 
kinh tê bao gm: doanh nghip nh nuóc, doanh nghip cüa tu' nhân, h kinh 
doanh cá the, lien rninh hcip tác xä, lien hi hcip tác xä, hçTp tác xâ, tO chirc xã 
hti - ngh nghip, hi/hip hi ngânh, nghê và cá nhân là nguri Vit Narn có 
hoat dng kinli doanh tai  Vit Nant 

2. Doanh nghip có vn du tu nuóc ngoâi và các doanh nhân nuóc ngoài 
có hoat dng kinh doanh tai  Vit Narn. 

3. Các doanli nghip do nguèi Vit Narn & nuOc ngoài lam chfi s& hru vã 
các doanh nhân Vit Kiu, doanh nhan Vit Narn & nu'&c ngoài. 

CHU'QNG II 
QUY DINH  CTJ THE 

Diu 5. Quy dlnh  v tác giã, tác phãm tham dti 

1. Mi doanh nghip, doanh nhân gri ti da 01 tác phârn tharn dir vó'i rnt 
hoc rnt sO ni dung gop ', dê xuit phi hç'p v&i mic tiêu và The 1 ciia Cuc 
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vn dng. HInh thirc trInh bay tác ph6 tlieo mu do Ban To chüc huing dan. 

2. Thành viên Ban Chi dao,  thành viên Ban To chirc, thành viên Ban 
Giám khâo vâ ng.thi lien quan cüa ithftng nguôi nay không duçic tham dir Cuc 
vn dng. 

3. Ni dung, hInh thirc và thai han  gii cüa các gop ', d xut theo dt'ing 
The i nay. 

4. Các gop , d xut phái báo darn không sao chép, ni dung không có 
tranh chap ye ban quyên. 

5. Tác giâ cüa các gop , d xut thuc pham vi di tuçYng tham gia Cuc 
vn dQng. 

6. Nhtthg gop , d xut ci.ia các doanh nghip, doanh nhân dã duqc gri 
tth cci quan có thâm quyên nhung chua duc giãi quyCt vn dtrçc quyên gui tói 
Ban To chirc Cuc vn dng nhung phãi ghi rô thông tin dã gii tâi các c quan 
a Trung wing, dja phuong nào, kern theo ' kiên phãn hOi cüa các cci quan do 
(hoc nêu chixa co phân hôi thI cQng phãi nêu rö). 

7. D& vói tác ph.ni cia nhórn tác giã thI nhórn tác giá phãi chi djnh rnt 

thành viên dai diên nhóm lam d.0 mi lien he vói Ban T chic. Các thành viên 

trong nhóm tV thôa thun và thng nht quyn Va 1i Ich lien quan dn tác phârn. 

Diu 6. Nguyen tc xét chçn Va trao giãi 

1. Bâo dam cong khai, minh bach. 

2. Bào dam khách quan, bInh ding giQ'a các doanh nghip, doanh nhân 
tham gia cuc van dong không phân bit thành phân kinh tê, hot ng trong 
nr&c hay ngoài rnxâc. 

3. Bâo darn chit li.rcing và hiu qua cfia các gop , d xut thrcc trao giai. 
Không nhât thiêt phái xét trao giãi day dü theo so lu'çmg, cci câu giài thi.ràng 
duçc quy djnh tai  Diêu 11 ciia The 1 nay. 

4. Vic xét chçn và d xut trao giái së do Ban Giám khào d xut d Ban 
Chi dao  vâ Ban To chirc xem xét, quyêt djnh. 

Diu 7. Tiêu chI xét trao giãi 

1. Doanh nghip, doanh nhân chp liânh ding quy djnh tai  Th 1 nay và 
các quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Các tiéu chI xét trao giãi; 

- TIrzh di mói sang tçzo: Ti da 15 diem; 

- TInh hiçu qua v kinh t, chInh trj, van hóa, xi hi, hi nhp quc tê Va 
hçrp tác quôc tC, báo v môi tnràng sinh thai, quôc phàng, an ninh: TOi da 50 
diem; 

- TInh k/ia thi: Tôi da 20 diem; 

- Phçzrn vi ánh huz3'ng: Ti da 10 diOm; 
1 
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- Tu duy nhn th&c vá'n d: Tôi da 5 diem. 

Diu 8. Thôi gian phát dng, cong bô the 1 Cuc vn dng; to chii'c 
dánh giá, hra chQn các gop ), d xut; tO chuic L ton vink vã trao giãi 

1. Th&i gian phát dng và cong b the 1 Cuc vn dng 

- Th&i gian t chrc L phát ctng: Tháng 9/20 19; 

- Dja dim: Ban Kinh t Trung umg; 

- Thai gian tip nhn gop , d xut: Tir sau ngày to cht'rc Lé phát dng 
den 31/12/2019 (theo dâu Bui din/ngày gcri thu din tr). 

2. T chi'rc dánh giá, 1ira ch9n các gop , d xuât 

Tin hành dánh giá, hra ch9n các gop , d xut: Tr 01/1 - 3 0/3/2020; 

- Dja dim: Ban Kinh t Trung Iicfng. 

3. To chirc L ton vinh và trao giãi 

- Thai gian: Dir kin vào 1ic 20h00 ngây 25 hoc 26 tháng 4 nàrn 2020; 

- Dja dirn: Cung van hóa Htru nghj, Thành phô Ha Ni; 

- Truyn hInh trirc tip trên song VTV 1, Dài Truyn hInh Vit Narn; 

- S h.rcrng, thành phn dai  biu tham dir: khoáng 800-1.000 dai  biu grn 
di din lãnh do Dâng và Nba nuâc; dai  din các ban, b, ngành Trung uo'ng, 
Mt tran To quOc Vit Nam và các to chi.rc chInh trl - xã hi; dai  din lãnh do 
môt so tinh, thanh phô, dai then lanE dao VCCI, cac doanh nghiép, hop tac xà, 
lien minh hci tác xã, lien hip hcrp tác xã, to chüc xä hi - nghê nghip, hi/hip 
hi ngãnh, nghê; dai  din doanh nghip vâ doanh nhân dat  giài; di din CaC co 
quan truyên thông. 

Biêu 9. Hii so tham dr 

- Các gop , d xut duçc vit bang ting Vit hoc ting Anh, theo mu 
tai phii hc dInh kern The 1 nay. 

- Ni dung gop ', d xut phài rô rang, duqc vit tay hoc dánh may trên 
môt m.t giây khô t.p h9c sinh hoc A4 (neu gi bang van bàn). 

- Gop , d& xu.t vit di.ri dng vn xuOi kern theo 01 bàn torn tt theo 
mâu kern theo không qua 500 tr. 

- Ban T chüc không hoàn trã các gop ", d xuât tham dir Cuc vn dng 
và thrgc quyên scr ding các tác phârn dat  giái dê phic vu cho vic nghiCn cu, 
xay drng và hoàn thin Co chê chInh sách phát triên kinh tê - xã hi Vit Narn 
và các miic dIch h9p pháp khác. 

- Bàn quyn các gop ', d xuât tharn di Cuc vn dng thuc vt Ban T 
c hirc. 

- Hmnh thirc gri tác phâm gOp , dê xut: Qua buu din hotc thu din tü. 

+ Dja clii: Trung tarn Thông tin, Phân tIch và Dr báo Kinh t& Ban Kinh t 
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Trung uorig, Nhà A4, duing Nguyn Cành Chân, phurng Quán Thánh, qun Ba 
Dmnh, Thành phô Ha Ni. 

(Phong bI thz.r ghi râ: Gop d xdt co che1, chInh sách phát triên kinh té 
dat ntcO'c vO'i Dáng và NhO nwóc) 

+ Dja chi Email: cuocvandongkinhtetrunguong.vn 

Diu 10. Trách nhim cila doanh nghip, doanh nhãn tham gia cuic 
vn dng 

1. Cam kt các gop ', d& xut là cia chInh doanh nhân, doanh nghip 
tham gia Cuc vn dng, không sao chép, không có tranh chap bàn quyên tác 
giã. Trong trithng hqp phát hin có tranh chap bàn quyên tác già, sao chép ni 
dung sau khi gop , dê xuât d,i thi dugc trao giãi thung, Ban To chirc thu hôi 
giâi thu&ng và doanh nghip, doanh nhân do phãi chju trách nhim truóc pháp 
lust ye su vic nay. 

2. Nu ngithi doanh nghip, doanh nhân tharn gia Cuc v.n dQng thy giái 
pháp, dé xuât can &rçlc bào h (bàn quyCn, bang sang ché, ...), thi phãi chü dng 
thc hin dàng k ti co quan có thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut tnric 
ngày to chüc Lê ton vinh vâ trao giãi;. 

3. Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thiic v ni dung, các thông 
tin duqc cung cap và sr diing trong tác phârn dir thi. 

4. Thirc hin diing quy djnh tai Th 1t nay và các quy djnh cüa pháp lut 
Co lien quam 

Diu 11. Giãi thtrOng 

1. S lung vâ ca cu giâi thng 

- 1 giãi Dc bit: 300.000.000d (Bang chü': Ba tram triu ddng.) kern theo 
Biêu tnxng cüa Cuc vn dng và Chirng nhn cUa Ban To chic; 

-3 giái Nht, môi giâi:100.000.000d (Mat  tram 1riu dng) kern theo Biu 
trung cüa Cuc vn dng và Chrng nhn cia Ban TO chü'c; 

- 5 giãi NhI, mi giãi: 50.000.000d (Nárn muvti triu dcng) kern theo Biu 
trung cüa Cuc vn ding và Chrng nhn giái NhI cüa Ban To chirc; 

- 10 giãi Ba, mi giãi: 20.000.000d ('Hai mutri triu dô'ng) kern theo Biêu 
trung cUa Cuc vn dng vã Chirng nhn cüa Ban To chüc; 

- 20 giái Khuyn khIch, rni giãi: 5.000.000d (Náni triu dông.) kern theo 
Biêu tnmg cüa Cuc vn dng và Chirng nhn ecia Ban To chrc. 

2. Ban T chi.rc h tr chi phi di li, an nghi cho tác giá dat  giài (doanh 
nhânJdi din nhóm doanh nhânldai din doanI nghip) dir Lê ton vinh và trao 
giãi thu&ng. 

]Jiêu 12. Co quan clii do vã to clifrc Cuic vmn dng 

I. Các cci quan d&ig chi trI chi dao  vã to chi.rc Cuc vn dng 
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- Ban Kinh t Trung hang (là ca quan Thung trirc tc chrc Cuc van' 
dng); 

- Uy ban Trung uang M.t trn T quc Vit Nam; 

- Dãng üy Khi doanh nghip Trung I.rang; 

[iJy ban Kinh t Quc hôi; 

-. Vn phông ChInh phf; 

- Dài Truyn hInh Vit Nam — VTV; 

Phông Thucing mai  và Cong nghip Vit Nam — VCCI. 

2. Các ca quan phi hçip t chüc Cuc vn dng 

- Báo Doanh nhân Sii Gàn; 

- Thai báo Kinh t Viêt Narn; 

- Thôi báo Kinh t Sii Gón. 

Diu 13. Ban Clii do, Ban T chirc, To Thu k 

- Ban Chi dao, Ban T chic và To Thuk do Ban Kinh tê Trung uung 
quyét djnh thành 1p dê chi dao  to chic vi triên khai các hoat dng lien quan 
den Cuc vn dng. 

- Ban Chi dao,  Ban T chüc duçxc six diing con du cüa Ban Kinh t Trung 
wing trong qua trInh hoat dng. 

- Ban Chi dao,  Ban T chirp duçic quyn si:r dtng tác phrn dat  giãi d 
phc vçi cong tác xây dirng, hoàn thin vi tuyên truyên các Ca ché, chInh sách 
phát triên kinh tê cña Ding vi Nba nuóc. 

Diêu 14. Ban Glum khão 

- Ban Giám khio do Trixâng Ban Chi dao  quyt djnh thinh 1p, grn dai 
din các Ca quan dOng chü tn vi tO chrc Cuc vn dng vl mt sO chuyên gia, 
nhà khoa h9c den tü Hçc vin Chinh trj Quôc gia Ho ChI Minh, Vin Han urn 
Khoa h9c Xã hi Vit Narn, các truYng dai h9c, vin nghiên CIIU lan, CO uy tin... 

- Ban Giárn khio có trách rthirn tng hcip vi báo cáo kt qua chrn dirn 
các gop , dê xuât dê gfri Ban Chi dao, Ban To chirc. 

- Ban Giám khio có trách nhim xern xét, dánh giá, hra chn các gop ', 
d xuât có cht luçing tOt, dng thai dê xuât vi Ban Chi dao,  Ban TO chirc 
gop ', dê xuât xuât sac nht dé xern xét, quyêt djnh trao gui theo quy dnh tai 

- Ban Giám khão hot dng theo Quy ch do Truang Ban Chi dao ban 
hành vi các quy djnh cia pháp lut. 

Diêu 15. Quy trInh xét chQn 

1. Scrkhio 

Cic gop ', d xut gcni tOi Cuc vn dng theo quy djnh sé ducyc. Ban 

6 



Giárn khão xem xét, dánh giá d chçn ra các gop , d xut dáp ü'ng tiêu chI xét 
trao giâi dua vào vông Chung kháo. 

2. Chung kháo 

Ban Giám khâo dira trên kt qua tuyn ch9n cüa vông So khão së tiên 
hành danh giá, thârn djnh, lira ch9n ra nhttng gop 2, dê xuât xuât sac nhât trInh 
Ban To chi'rc, Ban Chi dao  Cuc vn dng dê xem xét, quyét djnh trao giài. 

Biu 16. Quyn cong b các d xut, gop dci thi 

1. Ban To chirc có quyn cong b các gop ', d xut tham gia Cuc vn 
dng len trang website cüa Ban To chirc, Ban Kinh té Trung 1.rang, các co quan 
phôi hçp thirc hin vã trên các phuong tin truyCn thông di chng. 

2. Trung hçip tác giá hoc nhóm tác giá không rnun Ban TO chi'c cong 
bô các gop , dé xuât cüa mInh thI phái nêu ro trong trong ban torn tat vâ báo 
cáo day dü giri ye Ban To chirc. NhUng gop ', dC xuãt không cOng bô së không 
dixçic xét trao giái. 

Diu 17. K1iiu ni, to cáo và xü' 1 vi phrn 

1. Các t chrc, cá nhân cO quyn khiu nai  v kt qua xét, trao giãi Va to 
cáo nMng hành vi vi pharn quy djnh The i Cuc vn dng. 

- Ekin khiu nai, don t cáo phái ghi rO h9, ten, dja chi ciia ngui khiëu 
nai, ngithi tO cáo, nQi dung khiêu ni, tO cáo kern theo bang chCrng và g1ri cho 
Ca quan Th'ir?rng trrc Ban to chüc Cuc vn dng chm nhât là 10 ngày lam 
vic sau ngày tO chüc ton vinh và trao giãi. 

- Ban To ch'trc phi hçp vâi Ban Giárn kháo có trách nhirn xem xét, xr 
1, trã Ryi don khiéu ni, don to cáo và báo cáo ket qua xir l len Ban Chi do 
Cuc vn dng. 

- Không xern xét, xi:r 1 don khiu ni không có ten, dja clii ngixài khMu 
ni, ni dung khiêu ni khOng rO rang. 

- Không xem xét, Xi l don té cáo khOng rO rang, ni dung t cáo khOng 
có bang chirng hoc chng dr kern theo, don to cáo n.c danh hoc rno danh. 

2. M9i hành vi gian 1n, vi phm The i Cuc v.n dng Se di.rgc xir i 
nghiêm tüy theo mirc d vi phm, bao gôrn cá thu hôi, hüy bô kêt qua da trao 
tng. 

3. Vic thu hi, hüy bO kát qua a trao ting di vol các cá nhân, t.p the 
di.rcic Ban To chirc cOng bô cOng khai trCn các phuong tin thông tin di chñng. 

Diu 18. Sfia diii, b sung 

Trong quá trInh thirc hin The 1, nêu có bat cap, vuóng mac Ban T chirc 
së xern xét, diêu chinh phi hpp./. 
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PHV LIJC THE L CUQC V.N DQNG 
"Doanh nghip, doanh nhmn dóng gop ' kin hoãn thiên co che, chInh sách phat 

triên kinh tê" 
(Ban hành kern theo Quyêt dfnh so 1128 ngây 27 tliáng 8 nàrn 2019) 

Mu Báo co 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA ViT NAM 

Dc Ip — Tir do — I-Inh phác 

BAO CÁO THAM GIA CUOC VN DQNG 

"Doanh nghip, doanh nhãn dóng gop Idén hoãn thin 

co' ch, chinh sch phát triên kiiih té" 

H9 Va ten ngu'ô'i thani gia  

So CMND hoäc ho chiu  

Ten doanh nghip (cia doanh nhán dçzi cIiçn)  

Ma s doanh nghip  

Ma sO thu  

Dja chi doanh nghip'  

Diên thoai:  

Email lien hê  

Webs ite (nézi có):  

(Cthc thong tin trén dày a2 dyng cho cioanh n/iOn dcii din cho doanh 

nghip hoic doanh nhOn dQi din cho nhOrn doanh nhdn, Các doanh nhOn 
thOnh V1F1 nêu a trang san) 

Tiêu dê cüa gop , dê xuât  



DANH SACH CAC THANH VIEN CUA NHOM TAC GIA 

(Cthc thông tin dithi day là khóng bat bu(5c, chi áp diiiig cho thành viën 

thain gia nhóm tác giá dáng5' cung cap thông tin,) 

1. HovàTên:  

Ncii lam viêc  

Linh virc san xut kinh doanh:  

Email: So diên thoai  

2. HovàTên:  

Ncii lam viêc  

LInh vrc san xut kinh doanh:  

Email: So diên tho  

3. HçvãTên:  

Noi lam viêc  

Linh vuc san xut kinh doanh:  

Email: SO din thoai  

4. HpvàTên:  

NGi lam viêc  

Linh vuc san xuât kinh doanh:  

Email: SO diên thoai  



TOM TAT NO! DUNG 

1. Vein d (cac vn d) dé cp trong báo cáo: 

a. Vândêl: 

b. Vând2: 

c. Vnd3: 

2. Kiên nghj, dé xuãt co ch chInh sách giái qiiy& van de dã nêu: 

a. Ni dung co ché, chInh sãch du9'c kin nghj, d xut; 

b. To chirc trin khai cu ch& chInh sách 

c. Chi phi trin khai vâ huy dông ngun lyc hoàn thin Co ch& 

chInh sách. 

3. Dánh giá tác dng cua Ca ché, chIrih sách dwic kiên nghj, dé xuât 

a. TInh hiéu qua ye chInh tn, kinh t& van hóa xa hi, rnôi tru'àng, hop tác 

quc t& hi nhtp quc t, quôc phông an ninh cim Co ch& chInh sách. 

b. Nhórn dM tLrçlng chju ánh huó'ng Va huOiig 1çi CÜa cci chC, chInh sách. 

c. TInh khá thi cüa co chê chInh sách. 

d. TInh di rnói, sang to cUa ccx ch& chInh sách. 



MUC L1JC 





BAO CÁO CHfNH 
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