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về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng 

1 của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

,'tTÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
í

1- Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
khoá IX "Vê tiếp tục đổi mói cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện 
phát triển kinh tế tư nhân", kinh té tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát 
triên, đóng góp ngày oàng ỉ ớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triên kinh 
tê - xã hội của đất nước.

- Nhận thức về vị trí, vai trò của kinh íế tư nhân đã có những bước tiến 
quan trọng, ngày càng tích cực hơn. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từng 
bưó‘c đưọ-c hoàn thiện. Quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của cá nhân và tổ 
chức được thể chế hoá và được pháp luật bảo vệ. Phương thức quản lý của Nhà 
nước đối với kinh tế tư nhân đưcrc đổi mới phù họp hơn với cơ chế thị trường. 
Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đưọ*c đẩy mạnh; môi 
trưòng đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, thuận ỉợi 
hơn. Dân chủ trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được phát huy.

- Kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện, được tự do kinh 
doanh và đối xử bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác, nhất là trong 
tiếp cận các yếu tổ sản xuất và các loại thị trường; hiệu quả, sức cạnh tranh dần 
được nâng lên; hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng, 
miền; bước đầu đã hĩnh thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô 
lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường ừong nước và 
quốc tể.

Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 
39 - 40% GDP; thu hút khoảng 85% ỉực lượng lao động của nền kinh tế, góp 
phân quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, tăng trường kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân 
sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
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- Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn ỉên làm 
giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh 
nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hoá kinh doanh của 
doanh nhân dần đưọ'c nâng lên.

- Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và 
phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp uỷ đảng quan tâm 
đối mới, hoàn thiện; đảng viên được làm kinh tế tư nhân và chủ doanh nghiệp 
của tư nhân được thí điểm kết nạp vào Đảng.

- Hoạt động giám sát, phản biện chính sách? vai ừò tổ chức đại diện bảo 
vệ quyền lọi họp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp được quan 
tâm đổi mới; nâng cao hiệu quả.

2- Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về 
khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế, yếu kém.

- Hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân 
phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ.

- Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vaỉ trò là một động lực quan trọng 
của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong 
những năm gần đây. Kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ 
kinh doanh; trình độ công nghệ, trình độ quản trí, năng lực tài chính, chất lượng 
sản pham và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành nghề còn bất họp lý, thiếu liên 
kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác; năng lực hội nhập kinh tế quốc 
tê còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và 
toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp của íxr nhân ngừng hoạt động, giải thể và phá sản.

- Vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân 
còn khá phổ biến. Tình trạng sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, 
không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; gian lận thương mại... diễn ra 
nghiêm trọng, phức tạp- Nhiều doanh nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích 
của người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, báo cáo tài chính không trung thực, nợ 
quá hạn ngân hàng, ừốn thuế và nợ thuế kéo dài. Xuất hiện những quan hệ 
không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan quản lý nhà 
nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách để có đặc quyền, 
đặc lợi, hình thành "ỉợi ích nhóm”, gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội, làm suy 
giảm ỉòng tin của nhân dân.

- Nhiều quy định của pháp luật về kinh tế tư nhân chưa được thực hiện 
nghiêm. Môi ừường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn 
rủi ro cao và thiếu tính minh bạch. Quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản, 
tiêp cận các cơ hội kinh doanh, nguồn ỉực xã hội chưa thực sự binh đẳng giữa



kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác; chi phí trung gian, không chính 
thức còn nhiều. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; tình trạng nhũng 
nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền, gây khó khăn cho 
doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến. Phân công, phân cấp, phối hợp giữa các bộ, 
ban, ngành, địa phươns; còn bất họp lý, thiếu chặt chẽ. Hiệu quả công tác thanh 
tra? kiểm tra hoạt động của kinh tế tư nhân còn thấp.

3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là:

- vẫn còn một số vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân cần tiếp tục được cụ 
thê hoá, làm rõ hơn cả về ỉý ỉuận và thực tiễn. Thể chế về phát triển doanh 
nghiệp, doanh nhân còn nhiều bất cập. Công tác phổ biến, quán triệt và tuyên 
truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển 
kinh tế tư nhân chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ? sâu rộng.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nưó‘c còn nhiều hạn chế. Việc thực 
hiện chủ trưong của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển 
kinh tê tư nhân hiệu quả chưa cao, chưa nghiêm. Ket cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, nhất là hạ tầng giao thông 
và nguồn nhân lực.

- Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân còn bất cập; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các hiệp hội ngành nghề chưa thực 
sự hiệu quả, chậm đổi mới theo yêu cầu thực tiễn; chưa làm tốt vaì trò đại diện, 
bảo vệ quyền lợi họp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người lao động và 
người sử dụng lao động.

- Xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn 
thấp. Đội ngũ doanh nhân mói hình thành và đang trong quá trình phát triển, 
hạn chế về năng lực quản trị kinh doanh và văn ho á doanh nghiệp, đạo đức 
doanh nhân.

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

1- Quan điểm chỉ đạo

- Phát triền kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trưòiìg là một yêu 
cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa ỉâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ' nước ta; ỉà một 
phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bố và sừ 
dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.

- Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh íế 
nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền
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kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lọi để kinh tế tư nhân 
phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về sổ lượng, 
quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP.

- Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợì để phát ừiển 
kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực có lợi cho 
đất nưó’c của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh ừa, giám sát, 
kiếm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, 
nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu", quan hệ 
"lợi ích n h ó m thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi 
bất chính.

- Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp 
luật không cấm. Phát huy phong trào khỏi nghiệp và đổi mói sáng tạo; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều 
kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức 
tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh 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.

- Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần của các 
doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá hoặc Nhà nước thoái vốn. Thúc đẩy 
phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế 
nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm 
tiêp nhận, chuyển giao, tạo sự lan toả 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.

- Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự 
lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó với lợi ích của đất 
nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh nghiệp. Phát 
triên đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, có ý thức châp hành 
pháp luật, trách nhiệm vói xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng 
xây dụng văn hoá đoarứi nghiệp, đạo đức doanh nhân.

2- Mục tiêu tổng quát

Phát triển kinh tể tư nhân lành mạnh, hiệu quả? bền vững, thực sự trở 
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng 
nâng cao đời sổng của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiên đai.
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3- Muc tiêu cu thể« <9

- Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực 
kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến 
nãm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu 
doanh nghiệp.

“ Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng 
chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế 
tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, 
đến năm 2030 khoảng 60 - 65%.

- Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 
4 - 5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực 
và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân so vói nhóm dẫn đầu ASEAN-4; 
nhiều doanh nghiệp của tu nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực 
và toàn cầu.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1" Thống nhất nhận thức, tư tuửng, hành động trong triển khai các chủ 
trưong, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân

- Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lóp nhân 
dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuvến khích, tạo điều kiện phát 
triến kinh tế tư nhân.

- Phát huy thế mạnh và tiềm năng to lởn của kinh tế tư nhân trong phát 
triên kinh tế - xã hội phải đi đôi vói khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát 
sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân.

- Phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưỏTLg chính trị, 
đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong xây dựng và tổ chức 
thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát 
triển kinh tế tư nhân.

2- Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lọi cho phát triến 
kinh tế tư nhân

Bảo đảm ẳn định kinh íế vĩ mô

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mồ, kiểm 
soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn vói đổi mới mô 
hình tăng trưởng.

- Chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường, 
kiểm soát lạm phát ở mức họp lý. Phối họp đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách 
tiền tệ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Bảo đảm



lãi suất và tỉ giá hối đoái ổn định, phù họp với điều kiện kinh tế vĩ mô và thi 
trường. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn vói xử ỉý nợ 
xấu; cơ cấu ỉại ngân sách nhà nước gắn vói giảm bội chi ngân sách, bảo đảm an 
toàn nợ công và nâng cao hiệu quả đầu tư công; khuyến khích đầu tư của khu 
vực tư nhân.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân và bảo đăm hoạt 
động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường

- Thể chế hoá đầy đủ và bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do 
kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân. sự của các tổ chức, cá 
nhân theo quy định của pháp luật.

- Có các cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp của tư 
nhân; thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện để kinh tế 
tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa 
bàn mà pháp luật không cấm, phù họp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
trong từng thòi kỳ.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, 
nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ 
chức họp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh 
nghiệp thông qua các chính sách như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, 
tiền sử dụng đất trong những nám đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn ứiủ tục 
thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; tổ chức công 
tác tài chính, kế toán; cung cấp thông tin; hướng dẫn quản trị doanh nghiệp và 
tư vấn pháp luật.

- Hoàn thiện và bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 
tạo tiền đề hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân sở hữu hỗn họp, bao gồm cả 
việc góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước có tiềm lực vững mạnh, đủ sức 
cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đặc biệt 
là trong ỉĩah vực công nghiệp chế biến, chế tạo? điện tử, nông nghiệp.

- Có chính sách khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo 
hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, họp tác xã và trang trại có quy mô lớn, 
ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ 
hỗ trợ nông nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân.

- Bảo đảm các C0‘ chế, chính sách khuyển khích, hỗ trợ phát triển kinh tế 
tư nhân phù họp vói cơ chế thị trường và thúc đẩy tính tự chủ, cạnh tranh của 
kinh tế tư nhân; không biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư 
nhân thành bao cấp, phục vụ "lợi ích nhóm" dưới mọi hình thức. Không biến
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việc chấp thuận, xác nhận, chúng nhận đáp úng các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên 
môn kỹ thuật thành giấy phép con, gây cản trở hoạt động của kinh tế tư nhân.

- Hoàn thiện và bảo đảm cơ chế thực thi nghiêm minh, có hiệu quả pháp 
luật vê họp đồng. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế giải 
quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, trọng tâm là các hoạt động thương lượng, hoà 
giải, trọng tài thương mại và toà án nhân dân các cấp, bảo vệ các quyền, lợi ích 
hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng khả năng tham gia thị trường vờ thúc đẫy cạnh tranh bình đẳng

- Phát triển mạnh mẽ, thông suốt, đồng bộ các thị trường, hệ thống lưu 
thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ trên cả nước, đặc biệt là thị trường tu* liệu 
sản xuât; đông thòi có biện pháp bảo vệ có hiệu quả thị trựÒTig trong nước gắn 
với đẩy mạnh phát triển thị trường quốc tế phù họp vói các cam kết quốc tế. 
Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Làm tốt công tác quy hoạch 
mạng lưói phân phối phù họp với quy mô dân số và đặc điểm địa phương. Định 
hướng phát triển sản xuất phù họp vói nhu cầu trong nước và tốc độ mở rộng thị 
trường ngoài nước. Có biện pháp hiệu quả ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, 
đặc biệt là đối với hàng nông sản. Táng cường công tác phòng, chống gian lận 
thương mại, thao túng, chỉ phối thị trường, bóp méo giá cả, quan hệ cung - cầu 
hàng hoá, dịch vụ.

- Xoá bỏ cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp đối với thị trường 
và hoạt động 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 ừẻn thị trường.

- Xây dựng chính sách 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 cố phần; 
thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trì giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
của tư nhân... Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia 
cung cấp dịch vụ công.

- Có chính sách ưu tiên thu hút đầu tu* trực tiếp nước ngoài đối với các dự 
án đầu tu có công nghệ cao, các công ty đa quốc gia lớn, gắn vói yêu cầu 
chuyển giao và lan toả rộng rãi công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kêí 
sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp của tư nhân trong nước, nhất là 
trong phát triển ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công 
nghệ cao.

- Hoàn thiện thể chế quản lý tài chính doanh nghiệp và minh bạch thông 
tin tài chính doanh nghiệp của tư nhân.
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Phát triển kết cấu ha tầng• o

"Tập truns; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, 
hiện đại? nhất là giao thông, năng lượng, viễn thông, đô thị, cấp, thoát nước, 
thuỷ lợi, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế 
tư nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng, vói chi phí họp lý.

- Sớm hoàn thiện thể chế để đẩý mạnh thực hiện cơ chế họp tác công - tư 
trong đầu tư, khai thác, sử dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ 
tầng kinh t ế - k ỹ  thuật. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, việc vận hành và thu 
hồi vốn của các dự án kết cấu hạ tầng để giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho 
người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải đa phưong tiện cho các 
doanh nghiệp dựa trên hệ thống giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa 
các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối. Mở rộng đầu tư 
và hiện đại hoá giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, thuỷ nội địa và 
đường hàng không; tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng và 
địa phương, kết nối hệ thống giao thông trong nước vói quốc tế; phát triển dịch 
vụ hậu .cần, lưu thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ thuận tiện, đáp ứng nhu cầu 
thị trường trong nước và quốc tế.

“ Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất kinh doanh vói hạ 
tầng kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý.

Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực

- Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, 
tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên 
một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Sửa đổi, bổ sung các 
quy định liên quan để bảo đảm quyền sử dụng đất thực sự là tài sản được 
chuyển nhượng, giao dich, thế chấp cho các nghĩa vụ dân sự, kinh tế, để các tố 
chức, cá nhân được thuê đất, giao đất lâu dài với quy mô phù họp vói nhu cầu 
sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu lại và phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, 
nhất là thị trường tiền tệ và thị trường vốn; 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 vói chi phí họp lý.

- Phát triển đa dạng các định chế tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các 
quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ chức tài chính vi mô, các tổ chức tư vấn íài chính, 
dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm... Đẩy mạnh cơ
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cấu ỉại và phát ừiển đồng bộ thị trường chứng khoán, thúc đẩy phát triển thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp và các thị trường chứng khoán phái sinh để thị 
trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn 
quan trọng cho các doanh nghiệp của tư nhân.

- Phát triến hệ thống các tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh; bảo vệ 
quyên lợi hợp pháp của người gửi tiền, khách hàng và của bản thân tổ chức tín 
dụng. Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, nhất là 
dịch vụ tín dụng và thanh toán cho nền kinh tế. Nghiên cứu, ban hành CO’ chế, 
chính sách tín dụng phù họp với các phương thức sản xuất kinh doanh, đối 
tượng khách hàng, tăng cường kết nối các khâu trong mạng sản xuất và chuỗi 
giá trị.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo 
hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất và ổn định sản xuất kinh doanh, đời 
sông của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng phát triển bảo hiểm trong lĩnh 
vực nông nghiệp.

- Có cơ chế, chính sách 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 tể, mở rộng thị trưòìis, đẩy mạnh đầu tư và 
thương mại quốc tế; xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đổi với kinh tế tư nhân khí 
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.

3- Hỗ trợ kinh tế tir nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và 
phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động

- Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến. Hoàn thiện và bảo 
đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ. Phát triển các quỳ hỗ trọ' đổi 
mói sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Áp dụng chính sách thuế, hỗ trọ- tài chính, 
tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù họp vói hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện 
đại hoá công nghệ. Kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mói sáng tạo 
với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư.

- Ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, các vườn ươm công nghệ cao 
và các doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển các cơ 
sở nghiên cửu khoa học - công nghệ, đội ngũ các nhà khoa học. Tăng cường 
họp tác trong nước và quốc té tronơ nghiên cứu phát triển, ứng dựnơ khoa học, 
công nghệ; mua bán? chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ mói Đấy 
mạnh thương mại ho á các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ.



- Đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn ĩửiân lực. 
Đoi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là 
đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng đủ nhu cầu số 
lượng và chất lượng nhân lực cho phát ừiển kinh tế tư nhân. Tăng cường họp 
tác, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; quy hoạch và phát 
triển đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường.

~ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân 
Việt Nam trong thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưởng và phát ừiển đội ngũ doanh nhân có trình 
độ chuyên mồn cao, kỹ năng quần lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và 
tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Xây dựng và triển khai rộng rãi 
các chuẩn mực đạo đức, văn hoá của doanh nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- 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. Đẩy 
mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong 
toàn xã hội.

4- Nâng cao hiệu lực, hiện quả quản lý nhà nước

- Xây dựng bộ máy nhà mróc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển đội 
ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có tư tưởng chính trị vững vàng, trinh độ 
chuyên môn nghiệp vụ cao.

- Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu qưả pháp luật, 
cơ chế, chính sách, kế hoạch, quỵ hoạch, chiến lược phát triển, tạo môi trường 
đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, 
đúng định hưóng.

- Tăng cuòng hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, 
trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp đối 
vói việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp ỉuật của Nhà nước về 
phát triển kinh tế tư nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi 
vi phạm pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với ngưòi dân và doanh nghiệp. Đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các 
tranh chấp kỉnh tế, thương mại, dân sự.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong 
cải cách thủ tục hành chính. Đơn giản hoá, rút ngắn thòi gian xử lý các thủ tục 
hành chính, nhất ià về thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, cấp phép, 
thuế, xuất khẩu, nhập khẩu, giải quyết tranh chấp, tố tụng, xét xử, thi hành án,
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phá sản,... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá dịch vụ 
hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính 
cho người đan và doanh nghiệp. Phát triển các kênh tiếp nhận kiến nghị, phản 
ánh, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tăng cường cơ chế đối thoại có hiệu 
quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp nhằm nắm bắt 
và xử lý kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng, vướng mắc liên quan đến phát triển 
kinh tế tư nhân.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh 
vực và địa phương đối với kinh tế tư nhân, bao gồm cả việc bảo đảm hiệu quả 
quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp 
đi đôi vói bảo đảm sự quản lý thống nhất, phối hợp liên thông, gắn kết giữa các 
cơ quan hành chính cùng cấp, giữa Trung ương và địa phương.

- Hoàn thiện và công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, 
cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược 
phát triển, cơ chế, chính sách quản lý để tạo điều kiện cho người dân và doanh 
nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng. Khẩn trưong xây dựng và phát triển hệ 
thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, tích hợp về khu vực kinh tế tư nhân.

5- Đổi mởỉ nội dung, phưcmg thức và tăng cường sự iãnh đạo của 
Đảng, nâng cao vai trò cửa Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam, các tổ chức 
chính trĩ - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối vói kỉnh tế tĩT nhân

- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức đồng trong khu vực kinh íế tư nhằn phù hợp với nền kinh 
tế thị trường định, hướng xã hội chủ nghĩa Các cấp uỷ đảng tăng cường chi đạo 
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong 
hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán ừong phát 
triển kinh tể tư nhân cùa Đảng và Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, 
công khai, minh bạch các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. 
Có giải pháp thực hiện chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư 
nhân. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương của Đảng về 
phát triển kinh tế tư nhân.

- Bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân trên cơ sở phát huv sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Phát huy vai ừò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, làm tốt vai trò tổ chức đại diện, tích 
cực phổi hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để cung cấp thông tin, hỗ trợ 
iiên kết, hợp tác kinh doanh, đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các hội viên.



IV- TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sung Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp hỗ trạ đổi mới cơ chế, chính sách 
khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh íế tư nhân; tăng cường giám sát 
của Quốc hội, Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ưỷ ban của 
Quốc hội về phát triển kinh tể tư nhân.

2- Ban. cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan trực thuộc Chinh phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trang uơĩig 
xây dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp7 ỉộ trình, phù họp và 
phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

3- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung 
ương tổng kết, kiến nghị tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của 
Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; chủ ừưcmg, chính sách về phát triển tổ chức 
đảng và đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng 
chương trinh, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh íế Trung 
ương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truvền, phổ biến rộng rãi về nội dung và 
kết quả thực hiện Nghị quyết.

6- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối họp với Văn phòng Trung ương 
Đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, đảng đoàn trực thuộc Trung 
ương thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện 
Nghị quyết; sơ kết, tồng kết, đinh kỳ báo cáo Bộ Chính ừị, Ban Bí thư.

THÀNH UỶ HÀ NỘI 
VĂN PHÒNG "

T/M BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG 
TỐNG Bí THƯ 

_______ Đã kỷ: Nguyễn Phủ Trọng

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017
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K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn trực thuộc; i ỷ .
-  Các đàng bộ trực thuộc;
- Lưu.


