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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1576/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

CÔNG ĐIỆN
Về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Qua 8 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh
doanh trong nước còn khó khăn; tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều thấp hơn cùng kỳ; xuất khẩu tăng chậm lại.
Tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, gây thiệt hại nặng nề
đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế trong cả
ngắn hạn và dài hạn. Trong khi đó, kinh tế thế giới được dự báo phục hồi chậm,
tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm, giá một số hàng hóa cơ bản và
dầu thô vẫn ở mức thấp.
Trước những thời cơ thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiệm
vụ đặt ra là hết sức nặng nề, khả năng đạt một số chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong
kế hoạch gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có sự quyết tâm lớn, đặc biệt là trong
hành động. Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập
đoàn, tổng công ty nhà nước, tư nhân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc
phục nhanh nhất các mặt còn hạn chế yếu kém trong 8 tháng qua; đổi mới phương
thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả
thực chất; năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, kiên quyết không điều chỉnh
mục tiêu; chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chính sách mới đi vào cuộc
sống, phát huy hiệu quả; thực hiện tất cả các nhiệm vụ, công việc được giao với
trách nhiệm cao nhất gắn với vai trò người đứng đầu, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải
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pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07
tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016,
Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và
Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm giải trình trước Thủ tướng Chính
phủ, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân nếu các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực
không đạt kế hoạch đề ra.
2. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh
nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ những thời cơ, khắc phục
những khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu
quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
cơ quan quản lý nhà nước các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và
Nhân dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật; truyền
cảm hứng sáng tạo và khởi nghiệp tới các doanh nhân, các nhà đầu tư, khát vọng
vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước.
3. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể, các phương tiện thông tin đại chúng và Nhân dân tăng cường giám sát, tích
cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính
phủ, các bộ, ngành, địa phương theo luật định để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn
nữa, thúc đẩy các mặt công tác trên mọi lĩnh vực của các cơ quan đạt kết quả cao
nhất. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ
đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng quần chúng nhân dân tiếp tục
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội năm 2016./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

