
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN  

CỦA TRUNG ƯƠNG, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV  

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023  

(Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30) 
___________________________ 

 

  

 I. SÁNG NGÀY 03/01/2023 (Từ 08 giờ): 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo thành phần, 

chương trình, nội dung phiên họp. 

2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. 

3. Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

4. Báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2023. 

5. Xem phim về những kết quả, thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - 

xã hội và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022. 

6. Lãnh đạo tỉnh, thành phố và các Thành viên Chính phủ phát biểu 

(không quá 07 phút/đại biểu). 

7. Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo. 

8. Thủ tướng Chính phủ phát biểu đáp từ. 

 

II. CHIỀU NGÀY 03/01/2023 (Từ 14 giờ): 

1. Lãnh đạo tỉnh, thành phố và các Thành viên Chính phủ phát biểu 

(không quá 07 phút/đại biểu). 

2. Các Phó Thủ tướng phát biểu. 

3. Thủ tướng Chính phủ kết luận./. 

 



 

 

❖ Tài liệu gửi, không trình bày: 

1. Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tổng 

kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

3. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước 

và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2023. 

4. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ năm 2022. 

5. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 

đoạn 2021 - 2025, năm 2022. 

6. Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. 

7. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giải đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

8. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

9. Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2023. 

10. Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản 

hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022. 

11. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, 

trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ      

năm 2022. 
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