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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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

Số: 1668/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia
về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 02 năm 2017 về
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW
của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị
quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức
phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô
hình tăng trưởng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương;
- Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Lãnh đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo lấy ý kiến các cơ quan liên quan
về nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, tổng hợp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ và địa phương thực hiện việc cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình
tăng trưởng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, bao gồm:
a) Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
- Các điển hình tốt, cách làm tốt và các trường hợp điển hình chưa tốt trong
thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở các ngành,
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lĩnh vực và địa phương; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải
pháp nhân rộng các điển hình tốt, cách làm tốt;
- Kiến nghị, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp của Đảng, Nhà
nước về cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng;
- Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc vượt quá thẩm quyền của các
bộ, ngành, địa phương;
- Tổng hợp, rà soát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có
thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật cản trở cơ cấu lại ngành,
lĩnh vực kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.
b) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Phổ biến, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức khác có liên quan
về nội dung của cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng;
c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương
thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng;
d) Đánh giá, giám sát triển khai kế hoạch hành động của các bộ, ngành, địa
phương, các tập đoàn và tổng công ty trong việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế,
đổi mới mô hình tăng trưởng;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ.
Điều 3. Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định.
2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong
trường hợp có sự thay đổi đại diện Lãnh đạo cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo, cơ
quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh
thành viên Ban Chỉ đạo.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo; chịu
trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
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4. Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực sử dụng con
dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các ủy viên Ban Chỉ
đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố
trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của
Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

