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BÁO CÁO QUÝ II
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
(Tài liệu phục vụ Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
678/VPCP-TH ngày 09/6/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đã tích cực đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan gửi báo
cáo Quý II năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày
16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 35/NQ-CP). Trên cơ
sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP quý II năm 2020 như sau:
1. Kết quả đạt được trong quý II năm 2020
1.1 Về cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh
Mặc dù trong nước đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 từ đầu tháng 5, tuy
nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục bị
ảnh hưởng rất nặng nề.
Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì và hồi
phục sản xuất kinh doanh, trong quý II năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách quan trọng như: Nghị quyết 42/NQCP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19, trong đó Nhà nước chia sẻ trách nhiệm với doanh nghiệp trong việc
bảo đảm cuộc sống cho người lao động; ngày 09/5/2020, Thủ tướng Chính phủ
đã chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp (Hội nghị được truyền hình trực tiếp và
trực tuyến tới cộng đồng gần 800 nghìn doanh nghiệp và nhân dân cả nước)
nhằm khích lệ động viên tinh thần doanh nhân nỗ lực vượt khó, kịp thời nắm
bắt, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp; ngày
29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải
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pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư
công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hiện
nay, các Bộ, ngành và địa phương đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp được giao.
Trong quý II, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) ban hành 04 Nghị quyết (gồm: Nghị quyết của Quốc hội về miễn,
giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết của Quốc hội về
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh
nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết của UBTVQH về
điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Nghị quyết
của UBTVQH về mức thuế bảo vệ mội trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày
31/12/2020). Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định
41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Đồng thời, trong quý II, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
một số văn bản quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách
thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, tạo dựng môi
trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động bởi
dịch bệnh Covid-19, như Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tính đến tháng 5 năm 2020, tổng
số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các Bộ, ngành, địa phương cung
cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ, trong đó số dịch vụ công
trực tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát
sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%2. Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn
giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác
kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp và người dân.
1.2 Về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp,
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung:
Trong quý II năm 2020, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh
công tác triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tính đến thời
điểm báo cáo, khuôn khổ pháp lý để triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV đã cơ bản
hoàn thiện. Ở cấp Trung ương, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội
thông qua Nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 vào ngày
19/6/2020. Theo đó, sẽ giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với
trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng. Chính
sách này được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN
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Ở cấp địa phương, trong quý II, có thêm 06 Nghị quyết, chương trình, kế
hoạch, đề án, văn bản hướng dẫn hỗ trợ DNNVV đã được địa phương ban hành
(nâng tổng số lên 206); 10 địa phương đang gửi xin ý kiến góp ý đề án hỗ trợ
DNNVV. Một số tỉnh, thành phố đã rất chủ động và tích cực xây dựng và thực
hiện các chính sách của địa phương về thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ DNNVV
trên địa bàn như: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng
Tàu,…
b) Về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:
Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong Quý II, một số Bộ, ngành,
địa phương đã chủ động ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Chỉ thị. Điển hình như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số
239/KH-BGDĐT ngày 16/4/2020 triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2020 của ngành Giáo dục; lựa chọn 03 cơ sở
giáo dục đại học bao gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Huế để triển khai thí điểm
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong các đại học; đề xuất cơ chế thúc đẩy
khởi nghiệp sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, tăng cường hợp tác nhà
trường và doanh nghiệp trong khởi nghiệp sáng tạo; đề xuất cơ chế thúc đẩy việc
thành lập doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học đặc biệt là các doanh
nghiệp khởi nghiệp của sinh viên; hướng dẫn các trung tâm ươm tạo doanh
nghiệp của các cơ sở đào tạo tiếp tục hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của sinh viên
để thành lập các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Chương trình
quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844). Đề án 844 đã
bước sang năm thứ tư triển khai, với 52 địa phương ban hành kế hoạch triển khai
và cùng với sự tham gia của 50 đơn vị chủ trì, hơn 37 các đơn vị liên danh phối
hợp triển khai, xây dựng 85 nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
cả nước3.
1.3. Về bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực
và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
a) Về tiếp cận tín dụng:
Trong quý II năm 2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ
đạo CIC đã áp dụng mức giảm phí dịch vụ nhiều nhất từ trước đến nay, góp
phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm chi phí, hạ lãi suất, đồng thời,
gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp;
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thực hiện 02 đợt điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm
1,5%/năm, giảm thêm 1% trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu
tiên (hiện ở mức 5,0%/năm) nhằm ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ
trợ sản xuất kinh doanh; ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNNVN ngày 31/3/2020
yêu cầu các TCTD đẩy mạnh hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh
hưởng; tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất ở mức tối đa;
chủ động đề xuất với Chính phủ cho vay tái cấp vốn với lãi suất 0%, số tiền
16.000 tỷ đồng từ NHNN để Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho
người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương cho người lao
động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch với lãi suất 0%; ngay sau khi Chính
phủ có Nghị quyết số 42/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg, NHNN đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn4
để NHCSXH triển khai thực hiện.
Đến ngày 25 tháng 5, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 223
nghìn khách hàng với dư nợ hơn 151 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho
hơn 326 nghìn khách hàng với dư nợ trên 1,14 triệu tỷ đồng; cho vay mới lãi
suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 01 đến nay đạt trên 767 nghìn
tỷ đồng cho hơn 196 nghìn khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5%
so với trước dịch. Đối với NHCSXH: (i) Đã thực hiện gia hạn nợ cho hơn 150
nghìn khách hàng với dư nợ hơn 3.800 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho
hơn 75 nghìn khách hàng với dư nợ gần 1.600 tỷ đồng, cho vay mới đối với hơn
680 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 25 nghìn tỷ đồng; (ii) Chủ động cân đối bố
trí nguồn vốn từ các chương trình tín dụng chưa cấp thiết để tập trung nguồn vốn
cho vay hộ nghèo và một số đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19.
b) Về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:
Trong quý II, để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19,
Bộ Công Thương đã triển khai các hoạt động kết nối giao thương trực tuyến
giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác có nhu cầu nhập khẩu, nhằm khơi thông
thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường cho nông sản nói riêng và hàng hóa nói
chung. Trung Quốc là thị trường đầu tiên được nhắm tới với sự kiện mở đầu là
Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc, thu hút sự
tham gia của hơn 150 doanh nghiệp hai bên. Tiếp đó, Bộ Công Thương đã tổ
chức Hội thảo trực tuyến “Việt Nam - Ấn Độ: xúc tiến thương mại nông sản và
thực phẩm chế biến”. Với gần 1,4 tỷ dân, Ấn Độ là thị trường có tiềm năng để
doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam khai thác.
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Để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội từ các Hiệp định
thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, EVIPA,…), Bộ Công Thương đã có nhiều
hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là
các DNNVV tiếp cận thị trường, chuẩn bị thủ tục, nguồn hàng hóa xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục triển khai
các đoàn công tác xúc tiến, phát triển thị trường tại các địa phương trọng điểm
của Trung Quốc ngay sau khi phía Trung Quốc công bố kiểm soát dịch Covid19 và mở cửa lại. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi
lợn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được
tái đàn, để cung cấp các sản phẩm thịt heo cho thị trường và bình ổn giá. Ngày
18/4/2020 Bộ NN&PTNT đã cùng với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao làm
việc với một số địa phương của Trung Quốc để tăng cường việc xuất nhập khẩu
hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp xuất nhập khẩu nông sản.
c) Về hỗ trợ tiếp cận, ứng dụng công nghệ; đăng ký bảo hộ, quản lý và
phát triển tài sản trí tuệ:
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy
trình, thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); nâng cao hiệu quả thực thi và
đẩy mạnh việc tạo lập, khai thác, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; tăng
cường bảo hộ SHTT.
Hiện nay, Bộ KH&CN đang triển khai các thủ tục để xây dựng Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tính đến ngày 31/5/2020, Bộ
KH&CN đã tiếp nhận 35.952 đơn các loại5, xử lý 35.363 đơn6, chấp nhận và cấp
văn bằng bảo hộ cho 16.151 đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN). Năm 2020
là năm cuối cùng triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 20162020, Bộ KH&CN đang thực hiện tái cơ cấu Chương trình phát triển tài sản trí
tuệ đến năm 2030.
1.4 Về giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp
Trong quý II, các Bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương
trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương thực
hiện các giải pháp được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg nhằm giảm chi phí kinh
doanh cho doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 như:
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Trong đó có 26.890 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (giảm 3,4 % so với cùng kỳ năm 2019) bao gồm: 3.081
đơn sáng chế; 244 đơn GPHI; 1.282 đơn KDCN; 19.520 đơn nhãn hiệu; 2.750 đơn nhãn hiệu đăng ký quốc tế
qua hệ thông Madrid; 13 đơn chỉ dẫn địa lý, và 9.062 đơn khác.
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Trong đó có 26.036 đơn đăng ký xác lập quyền (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019) bao gồm: 1.862 sáng chế;
132 GPHI; 1.217 KDCN; 18.521 nhãn hiệu và 4.303 nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam, 01 đơn chỉ
dẫn địa lý và xử lý 9.327 đơn khác.
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Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc gia hạn thời hạn
nộp thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, tiền thuê đất đối với 3 nhóm đối tượng, trong
đó chủ yếu là DNNVV; doanh nghiệp siêu nhỏ; các đối tượng thuộc các ngành
kinh tế chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19.
Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ
doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, khi có dịch Covid-19, gồm: tạm thời không
xử lý các đơn vị vận tải hành khách không đảm bảo số chuyến khai thác tuyến (tối
thiểu 70% số chuyến theo biểu đồ chạy xe); rà soát điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ
phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19.
1.5 Về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
a) Về vấn đề thanh, kiểm tra thuế, hải quan:
Trong 05 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức
năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.329 cuộc thanh tra, kiểm
tra; tiến hành kiểm tra 180.338 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan. Tổng cục Hải quan
tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng
chống buôn lậu đối với các mặt hàng: rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây
nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá,... Đặc biệt, trong tình hình dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu
sử dụng khẩu trang y tế để buôn lậu. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày
04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch
Covid-19, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có chỉ đạo chưa thực hiện thanh tra,
kiểm tra đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng,
khách sạn, du lịch, hàng không,...) và xem xét phân tích rủi ro báo cáo cơ quan
thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định.
b) Về vấn đề quản lý thị trường:
Bộ Công Thương đã chỉ đạo toàn lực lượng Quản lý thị trường mở đợt
cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt
hàng đường cát tại các tỉnh miền Trung và miền Nam nhằm ngăn chặn việc lợi
dụng sản xuất, sang chiết, phối trộn, đóng gói, thanh lý,… mặt hàng đường của
các tổ chức, cá nhân nhằm hợp thức hóa đường nhập lậu.
Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác
động của dịch Covid-19, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) thực hiện chế độ
báo cáo hàng ngày tình hình kiểm tra, kiểm soát của lực lượng QLTT trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19 và cập nhật kết quả kiểm tra, xử lý thường
xuyên lên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Chuyên trang hành động
của Bộ và trang thông tin điện tử của Tổng cục. Theo đó, từ ngày 31 tháng 01
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đến ngày 14/5/2020, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, giám sát 9.050
vụ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4,71 tỷ đồng.

2. Về đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
- Đến nay, theo báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, hầu hết các
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP đã hoàn thành. Tuy nhiên, hiệu
quả triển khai Nghị quyết vẫn còn hạn chế, tồn tại. Đồng thời, trong 6 tháng đầu
năm, cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tỉ lệ
doanh nghiệp đóng cửa, giải thể tăng cao, dẫn đến một số chỉ tiêu của Nghị
quyết số 35/NQ-CP khả năng cao không thể đạt được, như chỉ tiêu có 1 triệu
doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2020.
- Về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong quý II năm 2020: Theo
đánh giá tại Báo cáo của VCCI, kết quả trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa
phương đã kịp thời, sát với yêu cầu của Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp.
Tính đến hết tháng 5/2020, có 179 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp gửi 15 Bộ, ngành, địa phương; đã có 124 kiến nghị được trả lời. Lượng
kiến nghị tồn đọng chưa trả lời tính đến hết tháng 5 năm 2020 là 55 kiến nghị
(chiếm 31%). Nội dung cơ bản của các kiến nghị chủ yếu đề xuất các giải pháp,
chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, giãn nộp thuế, lùi thời gian
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn
sau đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, công nghệ
thông tin, y tế,..
3. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương và kiến nghị của
cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:
3.1 Kiến nghị chung:
Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục khẩn trương hoàn thành các nhiệm
vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg và đẩy mạnh
thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày
4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo
đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị định
41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,...
Trong đó, cần tập trung một số giải pháp như:
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- Khẩn trương rà soát và điều chỉnh đơn giản, minh bạch các quy trình,
thủ tục tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, tín dụng, lao động,…;
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh tiến độ thanh toán các khoản nợ
công cho các doanh nghiệp đúng quy định.
- Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ưu tiên giải
quyết các khó khăn của doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao
quản lý; xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong hành động.
Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và kịp thời đề xuất các
giải pháp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp.
- Nghiêm túc thực hiện thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng tinh thần
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
3.2 Một số giải pháp cụ thể:
- Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt tại các thị
trường có thể sớm hết dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,… Đặc biệt
khai thác các thị trường, khu vực thị trường hiện đang có các thỏa thuận thương
mại tự do với Việt Nam.
- Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu đối với các ngành tiềm năng của Việt
Nam để có kế hoạch, chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển chuỗi
cung ứng, chuỗi giá trị hoàn chỉnh, bền vững.
- Xem xét có chính sách bảo lãnh tín dụng cho khoản vay mới của các
khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và sử dụng nhiều lao động
như doanh nghiệp trong các ngành du lịch, dệt may, da giày, hàng không,… và
các khách hàng là DNNVV.
- Khẩn trương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giảm
thuế TNDN năm 2020.
- Hướng dẫn thực hiện chính sách cấp bù lãi suất có thời hạn cho các
DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV để hỗ trợ doanh nghiệp phục
hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
- Nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng cho vay của Quỹ Phát triển
DNNVV và bổ sung kinh phí cho Quỹ để hỗ trợ DNNVV ứng phó với dịch
Covid-19.
- Nghiên cứu cơ chế cho phép Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà
nước (SCIC) được phép nghiên cứu, đầu tư vào các doanh nghiệp nếu SCIC
thấy phù hợp và hiệu quả (kể cả các DNNN hiện hữu); giao thẩm quyền đầu tư
cho Hội đồng quản lý SCIC; Ủy ban Quản lý vốn giám sát; cho phép SCIC hợp
tác, liên kết, thành lập các quỹ đầu tư cùng các Quỹ, nhà đầu tư… trong giai
đoạn hiện nay để có thêm dòng tiền hỗ trợ các doanh nghiệp.
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- Thực hiện chiến lược truyền thông về Việt Nam nhằm xúc tiến đầu tư,
thương mại và du lịch thông qua 02 kênh: (1) các kênh truyền thông quốc tế có
uy tín; (2) tăng cường các bản tin tiếng Anh trên các kênh truyền thông trong
nước (cơ quan ngoại giao, thương vụ, đầu tư có thể chia sẻ các thông tin từ các
bài viết, bản tin tiếng anh có chất lượng của truyền thông trong nước cho các đối
tác quốc tế).
- Khuyến khích xây dựng các nền tảng trực tuyến giúp các nhà mua lớn và
doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến trao đổi, đàm phán đơn hàng; tạo show room
số, triển lãm số cho các doanh nghiệp trưng bầy, giới thiệu sản phẩm (nhất là các
hàng nông sản, đồ gỗ…); các Bộ, ngành đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu các nhà
mua lớn tham gia vào các nền tảng trực tuyến xúc tiến thương mại, kết nối
doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển các nền tảng thương mại điện tử; e-logistics, các
ứng dụng công nghệ giao dịch thanh toán điện tử, fintech, mobile money,…
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DANH SÁCH CÁC BỘ NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ BÁO CÁO QUÝ II
NĂM 2020 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP, CHỈ THỊ
26/CT-TTG, CHỈ THỊ 07/CT-TTG VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

(Tính đến hết ngày 25/06/2020)
1. Bộ, ngành:
Danh sách các Bộ, ngành Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Kể cả
bản dự thảo) về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Quý II/2020,
gồm:
1. Bộ Tài chính
2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. Bộ Khoa học và Công nghệ
5. Bộ Thông tin và Truyền thông
6. Bộ Giao thông vận tải
7. Bộ Công Thương
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. Bộ Y tế
10. Bộ Nội vụ
11. Bộ Tư pháp
12. Bộ Tài nguyên và Môi trường
13. Bộ Xây dựng
14. Bộ Ngoại giao
15. Bộ Giáo dục Đào tạo
2. Địa phương:
Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Báo cáo tình
hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Quý II/2020, gồm:
1. An Giang
2. Bạc Liêu
3. Bắc Giang
4. Đà Nẵng
5. Đắk Lắk
6. Đắk Nông
7. Hà Nam
8. Hậu Giang
9. Kon Tum
10. Lào Cai
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11. Lạng Sơn
12. Ninh Bình
13. Nam Định
14. Phú Yên
15. Quảng Ninh
16. Tây Ninh
17. Tuyên Quang
18. Yên Bái
3. Hiệp hội, Hội và cơ quan liên quan khác
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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