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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THÁNG 6/2020 TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Ngày 02 tháng 7 năm 2020)

I. SÁNG 02/7/2020 (Từ 08 giờ): Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương.
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu đại biểu và
thông báo chương trình phiên họp.
2. Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc.
3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt các nội dung:
3.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết
42/NQ-CP, Nghị quyết 84/NQ-CP, Chỉ thị 11/CT-TTg; tình hình kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
3.2. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia.
4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt các nội dung:
4.1. Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020.
4.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và tình
hình thực hiện nhiệm vụ.
4.3. Một số vướng mắc trong thực hiện chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh.
5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển
khai gói an sinh xã hội và việc triển khai chính sách xã hội 6 tháng cuối năm.
6. Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách
nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
7. Lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo cập nhật tình hình và công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
8. Các địa phương phát biểu tham luận (mỗi địa phương 7 phút), dự kiến:
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai, Bắc Giang,
Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang.
9. Các Bộ trưởng phát biểu (mỗi bộ 7 phút):
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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II. CHIỀU 02/7/2020 (Từ 14 giờ-16 giờ): Chính phủ họp trực tuyến với
các địa phương.
1. Các Bộ trưởng phát biểu (mỗi bộ 7 phút):
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ trưởng Bộ Công an.
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.
3. Các Phó Thủ tướng phát biểu.
4. Thủ tướng Chính phủ kết luận./.

Tài liệu gửi Hội nghị:
1. Dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển
Vùng kinh tế trọng điểm.
2. Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các địa
phương năm 2020.
3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về xây dựng
Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020.
4. Báo cáo 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.
5. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng,
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.
6. Báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020.
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