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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài 
________________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-

NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 

đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài (sau đây 

gọi là Tổ công tác) gồm các thành viên sau đây: 

1. Tổ trưởng: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. 

2. Tổ phó thường trực: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Tổ phó: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Các thành viên: gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan sau đây: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
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- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Thủ trưởng các bộ, cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo 

bộ, cơ quan tham gia Tổ công tác; gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 

và tạo điều kiện thuận lợi cho người được cử hoàn thành nhiệm vụ được phân 

công. 

Tùy tình hình thực tế, Tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

các tổ chức, chuyên gia để tham mưu những vấn đề cần thiết phục vụ công tác 

xúc tiến đầu tư theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác 

1. Nhiệm vụ chủ yếu:  

a) Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, 

chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm 

nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. 

b) Chủ động bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để có thể tiếp cận, đàm 

phán với các Tập đoàn lớn, có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các 

chuỗi giá trị (chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối) nhằm vận động, xúc tiến, phù 

hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi. 

c) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm 

thu hút các dự án có chất lượng; quy mô vốn lớn; công nghệ cao; 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 gia tăng cao gắn 

với hợp tác đào tạo nhân lực; nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy kinh tế số  và 

đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam. 

d) Tổ chức điều phối liên ngành, liên cấp và liên vùng để thúc đẩy việc 

hình thành các chuỗi dự án liên kết và hỗ trợ, triển khai thuận lợi, hiệu quả. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao; định kỳ 

hoặc theo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm 

vụ thúc đẩy hợp tác đầu tư của Tổ công tác. 

2. Quyền hạn: 

a) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ: các chính sách, quy định, các gói ưu 

đãi, hỗ trợ cũng như đặt ra các yêu cầu đối với từng dự án đảm bảo hợp tác đầu 

tư hai bên cùng có lợi.  

b) Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương cung cấp các thông tin, hợp tác với Tổ công tác trong 

hoạt động xúc tiến, triển khai các dự án đầu tư. 

c) Tổ trưởng Tổ công tác ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ 

tướng Chính phủ; Tổ phó thường trực và Tổ phó Tổ công tác ký các văn bản chỉ 

đạo, sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 






