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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021  

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở VHTTTTDL, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, VP (TH), TA (100) 

BỘ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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