
VAN PHONG CH!NH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - Hinh phñc 

S: 154/TB-VPCP Ha Nôi, ngày 12 tháng 4 näm 2020 

THÔNG BAO 
Két 1un cüa Thu tir&ng ChInh phü Nguyen Xuân Phñc tti Hi nghj true 

h phil v&i các dla  phirong ye các nhim viii, giãi pháp cap 
LIEN MIN h ; khó khän cho san xut kinh doanh, thtic dy giãi ngãn von 

CON 

6.35  

dam an sinh xã hôi, trt ti an toàn xä hi il'ng phó vó'i diii 
djch Covid-19 

Ngày  ...4..  (hang ... nãm  20J.Q... 
gày 10 tháng 4 näm 2020, ti Tr sô Chinh phü, Thu tuó'ng ChInh phü 

Nguyn Xuân Phic dã chü trI Hi nghj trirc tuyn cüa ChInh phü vâi các dja 
phuong v các nhim via, giãi pháp cp bach d tháo gc khó khän cho san xuât 
kinh doanh, thüc dy giài ngân vn du tu công, bào dam an sinh xã hi, trt t1r 
an toàn xã hi üng phó vói cti djch Covid-19. Tham dir Hi nghj có các Phó 
Thu tuóng và các thành vien ChInh phu; Chü tjch TiJy ban Trung uang Mt trn 
T quc Vit Nam; Chánh an Tôa an nhân dan ti cao; BI thu Tinh üy, Thành 
üy, Chü tjch Hi ctng nhân dan, Chu tjch Üy ban nhân dan các tinh, thành ph 
trirc thuc Trung uo'ng; Lânh dao  các Co quan: Ban Tuyên giáo Trung uong, Ban 
Kinh th Trung uang, Hi dng Dan tôc cüa Quc hi, các Uy ban: Tài chInh - 
Ngân sách, Kinh t, Các vn d xã hói, Quc phông và An ninh, Tu pháp, Pháp 
lutt cüa Quc hôi, Van phông Trung uo'ng Dáng, Van phông Quôc hi, Van 
phông Chü tch nuóc, Viên Kim sat nhân dan ted cao, Kim toán nhà nuóc, Lien 
minh Hçip tác xA Viêt Nam, Phông Thucrng mi vâ Cong nghip Vit Narn, các 
Co quan thuc ChInh phü; di din mt s Hip hôi, t chrc tin ding, tp doàn, 
tong cong ty. 

Sau khi nghe các báo cáo cüa Bô K hoach  và Du tix, Bô Tài chInh, Ngân 
hang Nhâ nuäc Viêt Nam, B Lao dng — Thucing binh và Xã hi, Bô COng an, 
các kin phát biu tai Hi nghi, Thu turng ChInh phü Nguyn Xuân Phñc kêt 
luân nhu sau: 

1. Di djch Covid- 19 tác dông nng n dn nhiu mt cüa dôi song, kinh 
t - xã hi nuóc ta, dôi hOi Ca he thng chInh trj, cong dng doanh nghip và 
nhân dan câ nuâc cüng dng hành, chung sirc, dng lOng, phéd h9'p chat chë 
quy& liêt phông chng dich; dng thyi quy& tam cao d d vugt qua khó khän 
trén các lTnh virc do djch bnh gay ra, vâi tinh thn "khó khän gp dôi thI CO 
gng gp ba"; duy trI, phic hed các hoat dng san xut kinh doanh trong thôi 
gian có djch vá thuc dy nn kinh t phát trin mtnh sau djch; tp trung thirc 



hin ngay các nhim vi, giâi pháp c.p bach thuc thm quyn cüa ChInh phü, 
các cp, cac ngành và báo cáo kip thôi nlicing vn d vuçit thm quyn; khc 
phiic trit d tInh trng trI tr, thiu trách nhim tai  mt s dja phuung, mt s 

ngành trong thi gian vra qua. 

Yêu c.0 các cp, các ngành thirc hin nghiêm tüc các giài pháp phông, 
chng dich bênh theo quan dim, djnh hrrng cüa Dâng, Nhà nuOc, chi dao  cüa 

ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü và Ban Chi do quc gia phông, chng djch 
Covid-19, nht là tip tiic thirc hin nghiêm Chi thi s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 
3 näm 2020 cüa Thñ tithng Chmnh phü. 

2. U ban nhn dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung i.rnng: 

a) Sam thánh l.p các Ban chi dao  du thm quyn dja phuong d kp thôi 
xr l, tháo gc các vung mac, khó khAn trong san xut kinh doanh, dy manh 
giài ngân vn du tu cong va trong trin khai thirc hin các d an du tu trên da 
bàn. 

b) D cao tinh th.n di mai sang tao,  bin nguy co thành thai co, kjp thai 

ban hành va th chüc thrc hin hiu qua các chi dao  cii th, các giái pháp manh 

me nhm Co cu lai kinh t, n 1uc thirc hin các nhim vçt, chi tiêu kinh t - xã 
hi duc giao, nht là di v1i các tinh, thành ph là &ng lc, du tàu phát trin 
cüa các vüng và Ca nithc. 

3. Các B, co quan ngang BO nghién cü'u, tip thu các kin ngh, d xut 
cña các dja phucrng, co quan lien quan t?i  Hi nghj, kjp thai giãi quyét, trã lôi 
các kin nghj, d xut nay theo thm quyn và chüc näng, nhim vii duçc giao; 
báo cáo, d xut Thu tu6ng ChInh phü nhQng vn d vuçit thm quyn. 

4. Các Bô, co quan ngang B, co quan thuc ChInh phñ, U' ban nhân dan 
các tinh, thành ph trirc thuc Trung uorng khn trucing nghiên cru, có kiên 
tharn gia c th d& vOi dir tháo Nghj quyt cUa ChInh phü do Bô K hoach và 
Du tu trInh bay tai HOi nghj (bàn chp güi kern theo), gui v B K hoach và 
Du tu trixac ngày 15 tháng 4 näm 2020 d tng hçp, hoàn thin, báo cáo Thu 
tithng ChInh phü; trong do luu b sung ni dung v báo dam trt ti,r an toàn xã 
hi truóc tác dng cüa dai  dch Covid-19. 

5. Bô K hoach và Du tu chü trI, phi hçp vói các B, cci quan lien quan: 

a) Khn trucmg xay dirng các kjch bàn, phixong an, k hoach phiic hi và 
phát triên kinh tê - xã hi sau djch, báo cáo Thu tuóng ChInh phü trong tháng 4 
nãm 2020, trong do xem xét k luOng, CO phuang an diu chinh chi tiêu kinh tê - 
xä hi nãm 2020 d báo cáo các c.p có thm quyn. 

b) Tng hqp, tip thu các kin tai  Hi nghj và kin tham gia bng van 
bàn cüa các Bô, ngânh, dja phuung d hoàn thin dir tháo Ngh quyt cüa ChInh 

2 



phü v các nhim vii, giài pháp cp bach tháo g khó khän cho san xu.t kinh 
doanh, thiic dy giâi ngân du tu công, bào dam an sinh xã hi, trat  tr an toàn xã 

hi 1rng phó vOi dai  djch Covid-19, báo cáo Thu tuàng ChInh phü truâc ngày 18 
tháng 4 nàm 2020, trong do lu'u mt s ni dung sau: 

- Co k hoach t chrc lai, kim tra, don dc vic d.y mtnh san xuât, co 
cu lai thj tru?ng, da dang boa, m rông thj trithng quc t, tn dung tot co' hi 
cUa các hip djnh thi.rcmg mai  tr do ma Vit Nam dã k k&; tim bin pháp don 

nhn các dOng du tu nuc ngoài; dy manh  du tu xã hi; khai thác và phát 

trin thi tri.thng ni dja, nâng cao süc lieu dung trong nuâc. Co phuong an d kjp 
thi nhp khu nguyen 1iu cho san xut; thic dy san xuât luang thirc, thirc 
phm, hang tiêu dung; kim soát t& thj tnthng, giá Ca, nht là mt hang thjt ln 
và các mt hang thit yu, khOng d xãy ra tInh trng du co', gäm hang, tang 
giá. 

- Co giâi pháp th, thit thrc v chinh sách tin t, tài khoá h trçY cho 
san xut kinh doanh trong diu kién khó khàn, ch1i gi n djnh kinh t vT mô. 
Tip tiic cái cách manh  me, rà soát hoàn thin các quy dnh cüa pháp 1ut, ct 
giám thu tic hành chInh, cãi thin mOi tnthng kinh doanh, tit giàm chi phi và 
tao diu kiên thun li cho ngui dan và doanh nghip, tn ding t& các co hi 
phc hi nn kinh th sau djch. 

- T.p trung quyt 1it giãi ngân vn du tu cOng, có quy djnh ci th và 
ch tài di vOi t chirc, Ca nhân, nhtt là ngithi dirng du các B, ngành, dja 
phuong d xây ra tInh trng chm giâi ngân các dir an dâu tu cOng B, ngành, 
dja phuo'ng mlnh; xu l nghiêm các co quan, t chüc, cá nhân vi phm, lam 
chm, nhüng nhiu, gay khó khän trong trin khai thirc hin và giâi ngân vn 
du tu cong. 

- Co k hoach,  giãi pháp cu th bâo dam an ninh trt tir, an toàn xã hi 
trong bi cánh djch bnh; x1r l nghiêm các hành vi tiêu circ, lçii Ich nhóm,... 

- GiCi vtrng và phát trin các quan h di ngoi, có k hoach, phuong an 
cu th, phü hçip thirc hin t& nhiêm vu Chü tjch ASEAN 2020 và phát huy, cung 
c vai trO cüa ta trên tru?mg quc t. Truc ht day manh  xut nhp khâu, bào 

dam chui cung 1rng thi& bj vt tu cho san xut — kinh doanh. 

- Di mth va thirc hin hiu qua cong tác thông tin truyn thông, tao  dng 

lrc, s11 dng thun cUa h thng chInh tn và toàn xã hi, tao  khI the mói, quyêt 

tam mi trong giai doan  mói d vuo't kho di len, bào dam san xut, di sOng, on 
djnh xã hi, thuc hiên quyt liêt các bin pháp phOng chng, dy lüi djch bnh, 
dng thñ n 1?c  cao nht thirc hin các nhim vit phát trin kinh té - xã hi. 

- Thu tuâng Chinh phü chi dao  thung xuyên kim tra các Ngh quyt v 
tháo g kho khän cho san xu.t kinh doanh, dy manh  giãi ngân vOn dâu tu cOng, 
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bâo dam an sinh xA hi và bâo dam trt ttj an toãn xã hi irng phó vâi di djch 
Covid-19 & các dja phuxing và mt s B, ca quan thuc ChInh phU. 

Van phông ChInh phü thông báo d các Bô, ngành, dja phro'ng bit, thirc 

hin.I. 

Noi n/ian: 
- TTgCP, các PTTg; 
- Các BO,  ci quan ngang BO,  c quan thuOc ChInh phii; 
- Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô trc thuc TW; 
- Ban Tuyên giáo Trung uong; 
- Ban Kinh t Trung i.wng; 
- Hi dông Dan tc cüa Quoc hi; 
- Các Uy ban cüa Quc hi; 
- Van phông Trung uong Dàng; 
- Van phông Quc hOi; 
- Van phông Chü tjch nrnrc; 
- Tôa an nhân dan tôi cao; 
- Vin Kim sat nhán dan t6i cao; 
- Mt trn T quc Vit Nam; 
- Kiém toán Nba ntrâc; 
- Lien minh Hcrp tác xã Vit Nam- 
- Phàng Thixcmg mai  và Cong nghip Vit Nam; 
- T tix vn kinh t cUa Thu tuâng Chinh phü; 
- Ngan hang Phát trin Vit Nain; 
- Ngan hang ChInh sách xft hi; 
- Các Ngân hang: AgriBank, VietinBank, BIDV, 
VietcomBank; 
- Các Tp doàn, T6ng cong ty Nba nthc; 
- Các Hip hi: Bt dng san VN, Dt may VN, Du ljch 
\TN, Vn tãi VN, Dich vi Logistics VN, Da giày, tti xách 
VN, Các Tnthng Dai  h9c và Cao dãng VN, Doanh nghip 
nhO và vra VN, San xuAt ô to VN; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1 TTg, 

các Vi, Cue trijc thuc; 
- Liu: VT, KTFH (3)H.Duang O 

Mai Tiên Dung 
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