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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP
BÀN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU 5
THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHẬP
SIÊU NĂM 2010
Ngày 21 tháng 5 năm 2010, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 5 tháng
đầu năm 2010 và việc thực hiện các biện pháp hạn chế nhập siêu năm 2010; chỉ đạo
việc tháo gỡ các khó khăn và bàn các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong
thời gian tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Công thương, Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng
Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện Bộ Tài chính,
Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn, Tổng công ty và Hiệp hội các ngành hàng
sản xuất, xuất nhập khẩu chủ yếu. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công thương, ý kiến
phát biểu của các doanh nghiệp, Hiệp hội, đại diện các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng đã
kết luận:
1. Qua gần 5 tháng thực hiện các chủ trương, giải pháp của Chính phủ tại các Nghị
quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 và số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2010 về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa
lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2010, tình hình sản xuất, kinh
doanh đã có những dấu hiệu tích cực; nền kinh tế tiếp tục được phục hồi với tốc độ
tăng trưởng trong quý I năm 2010 gần gấp hai lần quý I năm 2009; tốc độ tăng trưởng
các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu đều tăng khá so với cùng
kỳ năm 2009. Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh còn rất nhiều khó khăn do thiếu vốn,
chi phí đầu vào gia tăng; thiếu điện trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp
thiếu nước do khô hạn kéo dài và xâm nhập mặn; dịch bệnh gia súc chưa được kiểm
soát hoàn toàn; thị trường xuất khẩu còn khó khăn, nhập siêu từng bước được kiểm
soát nhưng vẫn đang là nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cán cân thanh toán tổng thể; thị
trường vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân tương đối ổn định
nhưng biến động giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đã làm tăng thêm chi
phí sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống của khu vực nông thôn, công chức, người
nghèo.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các
nhóm giải pháp theo các Nghị quyết của Chính phủ, yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện những
công việc sau:

a) Các Bộ: Công thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Y tế theo nhiệm vụ, chức năng, cần tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất để
tăng lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường, đồng thời có các biện pháp phù hợp tiếp
tục mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa ở thị trường trong nước và xuất khẩu; kiểm
tra, đánh giá thực tế tồn kho của một số sản phẩm, như than đá, thép, vật liệu xây
dựng, đường kính, muối… để có các biện pháp đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa và
kiểm soát không để xảy ra việc đầu cơ, găm hàng, nâng giá trái quy định;
b) Bộ Công thương chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất, cung ứng khí, bảo đảm
đáp ứng yêu cầu và phù hợp tiến độ cho sản xuất, cung ứng điện của các nhà máy điện
tuốc-bin khí. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhanh việc khôi phục 4
nhà máy nhiệt điện đang có sự cố để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất; tiếp
tục huy động, khai thác các nguồn điện khác cho sản xuất; tuyên truyền, vận động và
có các chính sách thiết thực khuyến khích tiết kiệm điện đối với từng khu vực tiêu
dùng;
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức
năng tập trung điều hành sản xuất, bảo đảm đủ giống, phân bón và điều tiết đủ nước
cho các vùng sản xuất lúa trên cả nước, hạn chế xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long; đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn để vùng có khó khăn về nước
chuyển vụ sản xuất cho phù hợp tình hình thời tiết và điều kiện sản xuất; có biện pháp
duy trì đủ điện cho các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm, nhất là sản xuất, chế biến
thủy sản; tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; khuyến khích kịp thời
hoạt động chế biến, cung ứng các sản phẩm thịt gia cầm cho các thành phố lớn trong
điều kiện thiếu hụt nguồn cung sản phẩm thịt gia súc hiện nay;
d) Bộ Công thương chủ động làm việc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy
mạnh xuất khẩu đối với từng ngành hàng; tăng cường và đa dạng hóa hoạt động xúc
tiến thương mại; hướng dẫn các Hiệp hội ngành đổi mới phương thức thực hiện và
nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại theo các đề án cụ thể, mục tiêu rõ
ràng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tiếp
tục các biện pháp kiểm soát nhập khẩu các nhóm hàng không khuyến khích, cần hạn
chế nhập khẩu.
đ) Các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế,
Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các giải pháp
hạn chế nhập siêu ngắn hạn và dài hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn
bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2009; sớm đưa các dự án sản xuất
thay thế hàng nhập khẩu vào vận hành; thúc đẩy tiến độ xây dựng các công trình
thuộc các dự án cơ khí trọng điểm, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, sản
xuất cấu kiện… để tăng cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu và vật tư cho các ngành sản
xuất, giảm tối đa nhập khẩu đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách.
e) Giao Bộ Công thương chủ trì làm việc với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng
để nắm tình hình và nhu cầu vốn sản xuất của từng ngành hàng; chủ động làm việc
với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tháo gỡ cụ thể
cho từng ngành hàng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Về những kiến nghị của Bộ Công thương

a) Về việc thực hiện các dự án đầu tư các sản phẩm cơ khí trọng điểm đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Công thương làm việc với Ngân hàng Phát triển
Việt Nam để bố trí vốn thực hiện; trường hợp có khó khăn, Ngân hàng Phát triển Việt
Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Về Đề án cho vay xuất khẩu ngắn hạn có mục tiêu, giao Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
c) Về kinh phí hỗ trợ cuộc vận động tiêu dùng hàng sản xuất trong nước, Bộ Công
thương thu xếp, điều phối từ nguồn hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại nội địa
2009 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
d) Việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông
nghiệp và vật liệu làm nhà ở khu vực nông thôn, thực hiện theo quy định hiện hành tại
Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Công thương chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách thực hiện
Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về hỗ trợ giảm
tổn thất sau thu hoạch cho nông dân để thực hiện từ quý III năm 2010; phối hợp với
Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn;
đ) Về việc thực hiện các biện pháp, nội dung liên quan đến thúc đẩy sản xuất, đẩy
mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập siêu theo chủ trương của Chính phủ, yêu cầu Bộ
Công thương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và làm việc với từng ngành hàng
để xử lý từng nội dung cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân
các tỉnh biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
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