THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 1242/QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ
về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện
dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật ổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ
phủ về hiên họp Chính phủ thường kỳ
đề

năm

năm

của Chính

ị ủ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ (sau đây
gọi là Tổ công tác) về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực
hiện dự án đầu tư tại
bộ, ngành và địa phương trên cơ sở tổ chức lại Tổ công
tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập theo Quyết định
số 850/QĐ TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm
sau đây
Tổ trưởng Tổ công tác:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

Tổ phó thường trực Tổ công tác: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Tổ phó Tổ c
Thứ trưởng Bộ Tư pháp

: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các thành viên Tổ công tác lãnh đạo các bộ, cơ
Văn phòng
Chính phủ, Bộ
, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương,
Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và hát triển nông
Bộ Ngoại
Bộ Công
Bộ
học và Công nghệ Bộ Văn hóa,
Thể
lịch ộ
động Thương
và Xã hội Bộ Thông
Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ủy ban uản lý vốn hà nước
tại doanh nghiệp

thời hạn ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực
Thủ trưởng các bộ, cơ
quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều
trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo bộ, cơ
Tổ công tác
gửi tới
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đối với các bộ, cơ quan đã cử đại diện tham gia Tổ công tác thúc đẩy
hợp tác đầu tư nước ngoài theo Quyết định số 850/QĐ
Thủ trưởng các
bộ, cơ
căn cứ nhiệm vụ của Tổ công tác quy định tại Điều 2 Quyết định
này để xem xét, quyết định việc thay đổi đại diện ãnh đạo bộ, cơ
Tổ công tác trong trường hợp cần thiết.
thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và
đề
nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổ công tác có thể mời thêm lãnh
đạo một số cơ quan trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức,
để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.
Điều

Nhiệm vụ

quyền hạn của Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác:
Tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương;
) Giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về
đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển
khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;
) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ,
ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình
thực hiện các dự án đầu tư;
) Đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp
có thẩm quyền;
đ) Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc
thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương;
mưu
Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách và giải
pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư
tình hình mới
Chủ động tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, có công nghệ
nhằm vận động, xúc tiến đầu tư;

Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm
hút các dự án có
chất lượng
mô vốn lớn công nghệ
, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa
cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào
chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị
tăng cao gắn với hợp tác
đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển;
) Hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt n
) Định kỳ hằng quý hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc và kiến nghị khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân
) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.
Quyền hạn của Tổ công tác:
Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và
giải quyết dứt điểm vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó;
ời lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương liên quan hoặc
các tổ chức, chuyên
để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ
ác dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ
Điều này gồm:

của Tổ công tác tại khoản 1

a) Dự án đầu tư công bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà
tài trợ nước ngoài
b) Dự án đầu tư kinh doanh bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án
đầu tư trực tiếp nước ngoài
c) Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Phạm vi rà soát của Tổ công tác không bao gồm các dự án đang được
các tổ công tác, ban chỉ đạo khác chỉ đạo thực hiện.
Điều

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác

1. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của
Tổ công tác.

2. Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người
đứng đầu các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu
trách nhiệm về phần việc được phân công.
Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ
Tổ phó thường trực Tổ công tác sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác.
Tổ phó
Tổ công tác
thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan
mình để thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác.
Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của
Tổ công tác
Điều

Nhóm giúp việc Tổ công tác

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Nhóm giúp việc của Tổ công tác để
mưu, giúp Tổ công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ
m giúp việc
gồm Trưởng một số đơn vị thuộc Bộ
Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan quy định tại
khoản 4 và 6 Điều 1
Quyết định này
Nhóm giúp việc có trách nhiệm đề xuất, tham mưu, tổng
hợp các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực
quản lý của cơ quan
o phân công của lãnh đạo Tổ
Điều

hoạt động của Tổ công tác

í hoạt động của Tổ công tác, hóm giúp việc được ố trí
trong dự toán ngân sách nhà nước của các ộ, cơ quan theo quy định
hiện hành
. Kinh phí hoạt động của thành viên Tổ công tác, Nhóm giúp việc thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư.
. Kinh phí hoạt động của thành viên Tổ công tác, Nhóm giúp việc thuộc
ộ, cơ quan quy định tại khoản 4 và 6 Điều 1 Quyết định này được bố trí
trong dự toán ngân sách hàng năm của bộ, cơ quan đó
Điều

Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 850/QĐ TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thành
lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
bộ, Thủ trưởng cơ
thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
ương,
các cơ quan, tổ chức có liên quan
định tại Điề
chịu
trách nhiệm
hành Quyết định này.
Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ, cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
ương;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồn ân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán nhà nước;
Ủy ban rung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg
TGĐ ổng TTĐT các Vụ, Cục
Lưu:

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

