PHỤ LỤC THƯ MỜI THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG
“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách
phát triển kinh tế”
Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tập trung vào việc nhận diện vấn đề
và góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách với Đảng và Nhà nước về các nội dung liên
quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu
lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân là một
động lực quan trọng của nền kinh tế, trọng tâm vào các vấn đề cụ thể sau đây:
1. Ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc
2. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
3. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công và hệ thống tài
chính quốc gia
4. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực
5. Cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công
6. Cơ cấu lại các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
7. Tăng năng suất lao động
8. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, vùng, doanh nghiệp, sản phẩm
9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả tài sản trí tuệ của người dân và
doanh nghiệp; đăng ký sở hữu, giao dịch tài sản
10. Quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên
11. Quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư công
12. Việc giải quyết tranh chấp dân sự; bảo vệ các quyền, lợi ích của các tổ
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; bảo đảm cơ chế thực thi nghiêm minh,
có hiệu quả pháp luật về hợp đồng và các quyền, nghĩa vụ.
13. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
14. Mở cửa thị trường, tăng khả năng tiếp cận thị trường, xoá bỏ các rào cản
và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, kinh doanh ở
những ngành, lĩnh vực pháp luật không cấm
15. Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thao túng, chi
phối thị trường, bóp méo giá cả, quan hệ cung - cầu hàng hóa, dịch vụ
16. Bảo đảm quyền tự do, tự chủ kinh doanh của doanh nghiêp; đối xử bình
đẳng và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên thị trường
17. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi
các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn, lao động và thông tin, thị trường, cơ hội kinh
doanh, đầu tư, mua sắm, đầu tư công
18. Phát triển đội ngũ doanh nhân; xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ
doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có
1

trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và
tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc.
19. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính
20. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
21. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
22. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
- Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo cơ chế thị trường và bảo đảm tối đa hoá giá trị tài sản, vốn của Nhà nước;
- Xử lý các doanh nghiệp nhà nước, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả;
- Xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước, phần vốn của Nhà nước tại doanh
nghiệp; phát hành cổ phiếu và đấu giá cổ phần của Nhà nước;
- Mức sở hữu vốn của nhà nước cần thiết trong các ngành, lĩnh vực;
- Niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp sau cổ phần hoá;
- Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước đang được giao quản lý, khai thác
các công trình, dự án kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh;
- Xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá;
- Thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, kiên quyết khắc
phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải của các doanh nghiệp nhà nước;
- Đầu tư, tăng vốn của Nhà nước vào các doanh nghiệp;
- Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là cổ đông chiến lược, cổ
đông lớn có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, quản trị tham gia đầu tư vào
doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá;
- Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước phát triển;
- Giải quyết tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư sau cổ phần hoá;
- Bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; phát
huy vai trò và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, giám sát
doanh nghiệp, đồng thời có cơ chế phù hợp bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ trong
các doanh nghiệp cổ phần hoá;
- Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
nhà nước trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp;
- Đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực của doanh nghiệp nhà
nước về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ,
kỹ thuật sản xuất hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường;
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị;
- Nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước;
- Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh
nghiệp nhà nước;
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- Cơ chế quản lý, vận hành và quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà
nước, nhất là việc thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chính phủ, bộ quản
lý chuyên ngành, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của Nhà
nước nhằm bảo đảm doanh nghiệp nhà nước tự chủ kinh doanh phù hợp với cơ chế
thị trường;
- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động của
doanh nghiệp nhà nước;
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật,
xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước
móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân;
- Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với quy mô
lớn, hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế ở một số
ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế;
- Hệ thống khuyến khích, đòn bẩy kinh tế đi đôi với nâng cao trách nhiệm, kỷ
luật, kỷ cương trong doanh nghiệp nhà nước;
- Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý
doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.
23. Đổi mới và nâng cao hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập
24. Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác
25. Phát triển chuỗi liên kết, chuỗi giá trị và các hình thức hợp tác, liên kết
sản xuất kinh doanh
26. Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của
nền kinh tế:
- Bảo đảm kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững và hoạt động theo cơ
chế thị trường, tự do kinh doanh trong những lĩnh vực pháp luật không cấm, được
đối xử bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh;
- Phát triển nhanh và bền vững các doanh nghiệp của tư nhân về số lượng,
quy mô, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh;
- Phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình và các
hình thức kinh doanh cá thể;
- Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng
công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển các
ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp;
- Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân
góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất
và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu;
- Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp
hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân
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với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản
trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong phát triển
kinh tế - xã hội;
- Khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển
kinh tế tư nhân;
- Khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp và đổi mới
sáng tạo;
- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp;
- Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân, nhất là doanh
nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, bền vững và đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng
sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu;
- Tăng cường đào tạo lao động của khu vực kinh tế tư nhân;
- Xoá bỏ các rào cản, chính sách, các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp
vào thị trường và sản xuất kinh doanh tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực
xã hội, trọng tâm là vốn và đất đai, cơ hội kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh
tranh của kinh tế tư nhân;
- Tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh, bảo đảm
cạnh tranh lành mạnh trên thị trường;
- Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh
nghiệp nhà nước thông qua việc góp vốn, mua cổ phần; thúc đẩy liên kết theo chuỗi
giá trị giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp của tư nhân...
- Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp
dịch vụ công;
- Quản lý tài chính doanh nghiệp và minh bạch thông tin tài chính doanh
nghiệp của tư nhân;
- Tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn
ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, nhất là phát hành trái phiếu
doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý;
- Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tích cực tham gia vào quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế; hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận, khai thác các cơ hội trong hội nhập
quốc tế, mở rộng thị trường, đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế; xóa bỏ các rào
cản bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân khi tham gia thương mại, đầu tư quốc tế; tạo
điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao năng lực từng bước tham gia sâu,
vững chắc vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu;
- Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động;
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- Khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới
sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp.
27. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó ưu tiên thu hút đầu
tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư có công nghệ cao, các công ty đa
quốc gia lớn, gắn với yêu cầu chuyển giao và lan tỏa rộng rãi công nghệ tiên tiến và
quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp của tư
nhân trong nước
28. Bảo đảm giá cả hàng hoá, dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường
29. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát huy đúng đắn, đầy đủ vai trò của
người tiêu dùng, các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
30. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chính sách thuế
31. Đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng nguồn
lực phù hợp với cơ chế thị trường
32. Đa dạng hoá các hình thức huy động, đầu tư từ khu vực tư nhân trong và
ngoài nước, nhất là các hình thức hợp tác công - tư
33. Phá sản, giải thể doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, bảo vệ nhà đầu tư;
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự
34. Quản lý và phát triển thị trường bất động sản
35. Quản lý và phát triển thị trường tài chính
36. Quản lý và phát triển thị trường khoa học, công nghệ
37. Quản lý và phát triển thị trường lao động
38. Quản lý và phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ
39. Tạo bước đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và
đổi mới sáng tạo, nhất là ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
40. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển các khu công
nghệ cao, các vườn ươm công nghệ cao và các doanh nghiệp khoa học - công nghệ.
41. Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao
42. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng
43. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững
44. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giảm nghèo bền vững; bảo đảm an
sinh xã hội
45. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
46. Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh
47. Phát triển các vùng kinh tế và liên kết vùng kinh tế
48. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện có hiệu quả các FTAs
nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, huy động nguồn lực nước ngoài gắn
với bảo đảm an toàn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo
đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế
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49. Nâng cao vai trò, hiệu quả và năng lực lãnh đạo của Đảng; phát huy vai
trò làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong đổi mới và phát triển kinh tế.
BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG
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