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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 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BVHTTDL  

ngày       tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)   

 

 

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 (sau đây gọi là Nghị 

quyết số 02/NQ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết nêu trên với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao, gồm: 

Nhiệm vụ đầu mối theo dõi bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF; 

Nhiệm vụ chủ trì, chịu trách nhiệm nâng xếp hạng nhóm chỉ số về Mức độ ưu 

tiên cho ngành du lịch (Đ1); rà soát, triển khai đầy đủ những cải cách về cắt 

giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, 

qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ 

trì thực hiện hoặc làm đầu mối theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, xây dựng lộ trình 

thực hiện và đảm bảo tính khả thi. 

- Phân công trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được 

giao của các đơn vị.   

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

1. Thực hiện trách nhiệm được phân công làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số 

Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF, mục tiêu cụ thể: Nâng xếp hạng Năng lực 

cạnh tranh du lịch của WEF, phấn đấu tăng từ 6 - 11 bậc. 



 
 

 
 

2. Thực hiện nhiệm vụ chủ trì, tham mưu cho Chính phủ nâng xếp hạng 

nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (gọi tắt là Đ1), phấn đấu tăng từ 

14 - 19 bậc. 

3. Tiếp tục rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh đảm bảo không phát 

sinh thêm các điều kiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-

CP ngày 09/10/2018; triển khai đầy đủ những cải cách về cắt giảm điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong Nghị định số 142/2018/NĐ-CP thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ, thông qua việc cắt giảm đồng bộ thủ tục hành chính và sửa đổi các 

quy định xử phạt hành chính; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.  

4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 

5. Tiếp tục thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; phối hợp 

thực hiện kết nối hải quan một cửa nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. 

(Chi tiết nhiệm vụ, đơn vị đầu mối thực hiện, sản phầm và thời gian hoàn 

thành tại Phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, đảm bảo 

hiệu quả, đúng tiến độ. Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 năm 2021 

báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch trong 6 tháng và 01 năm gửi 

Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. 

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 năm 

2021 tổng hợp báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển 

khai Nghị quyết 02/NQ-CP, trình Bộ trưởng để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

phòng Chính phủ tổng hợp. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo./. 
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Phụ lục 01 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

  

STT 
Nội dung công việc Chủ trì  Phối hợp Sản phẩm 

Thời hạn  

hoàn thành 

I 

Đầu mối theo dõi Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF(bao gồm 90 chỉ số thuộc 14 nhóm: Môi trường kinh 

doanh, An ninh và an toàn, Vệ sinh và y tế, Nhân lực và thị trường lao động, Mức độ sẵn sàng công nghệ thông tin, Mức độ ưu 

tiên cho ngành du lịch, Mức độ cởi mở quốc tế, Sức cạnh tranh về giá , Sự bền vững về môi trường, Hạ tầng hàng không, Hạ 

tầng mặt đất và cảng, Hạ tầng dịch vụ du lịch, Tài nguyên tự nhiên, Tài nguyên văn hóa và du lịch công vụ) 

1 
Theo dõi Bộ chỉ số Năng lực cạnh 

tranh du lịch của WEF 

Bộ VHTTDL 

(Tổng cục Du lịch) 
 Báo cáo Thường xuyên 

2 
Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh 

du lịch của WEF lên 6-11 bậc 

Bộ VHTTDL,  

các Bộ, ngành  

liên quan  

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quyết định/Kế 

hoạch của các Bộ, 

ngành, địa 

phương; văn bản 

tham mưu báo cáo 

Chính phủ, 

TTgCP chỉ đạo 

thực hiện 

Thường xuyên 

II Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (gọi tắt là Đ1) lên 14-19 bậc 

 

Đề xuất các giải pháp thực hiện 

nhằm nâng xếp hạng nhóm chỉ số 

Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch 

(gọi tắt là Đ1) từ 14 - 19 bậc 

Bộ VHTTDL 

(Tổng cục Du lịch) 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài 

chính, các Bộ, 

ngành, địa phương 

và các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan  

Báo cáo 
Hoàn thành trước 

28/02/2021 

III Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Tài nguyên văn hóa và du lịch công vụ  

 Nhu cầu tìm kiếm thông tin số về 

du lịch văn hóa/giải trí 

Bộ VHTTDL 

(Tổng cục Du lịch) 

Các địa phương và 

các đơn vị thuộc Bộ 

có liên quan 

Số liệu cập nhật Thường xuyên 
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STT 
Nội dung công việc Chủ trì  Phối hợp Sản phẩm 

Thời hạn  

hoàn thành 

IV Thực thi đầy đủ, triệt để việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

1 
Rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy 

định thủ tục hành chính trong công 

văn hướng dẫn 

Bộ VHTTDL 

(Vụ Pháp chế) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 
Quyết định Thường xuyên 

2 
Công bố đầy đủ các điều kiện kinh 

doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện 

kinh doanh đã được đơn giản hóa  

Bộ VHTTDL 

( Trung tâm CNTT) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

Quyết định (đăng 

tải trên Cổng 

Thông tin của Bộ) 

Thường xuyên 

3 

Triển khai kết nối, tích hợp, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 

3,4; thanh toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia để 

phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Bộ VHTTDL 

( Trung tâm CNTT) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

Quyết định/ 

Công văn 
Thường xuyên 

4 

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ 

thực hiện và tổ chức kiểm tra việc 

cải cách thủ tục hành chính, triển 

khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) 

Bộ VHTTDL 

(Văn phòng Bộ) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 
Công văn Thường xuyên 

5 

Đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực 

hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch 

vụ công trực tuyến thuộc thẩm 

quyền giải quyết ở cấp độ 4; đẩy 

mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả TTHC thông qua dịch 

vụ bưu chính công ích 

Bộ VHTTDL 

(Văn phòng Bộ) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 
Công văn Thường xuyên 

6 
Triển khai đầy đủ những cải cách 

về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong Nghị định số 

Bộ VHTTDL 

(Vụ Pháp chế) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 
Nghị định  31/12/2021 
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STT 
Nội dung công việc Chủ trì  Phối hợp Sản phẩm 

Thời hạn  

hoàn thành 

142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 

của Chính phủ thông qua việc cắt 

giảm sửa đổi các quy định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa 

7 

Tổng hợp, báo cáo tình hình triển 

khai và kết quả thực hiện việc cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 

(Chương trình cắt giảm đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh giai đoạn 2020 - 

2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 12/5/2020 của Chính phủ) 

Bộ VHTTDL 

(Vụ KHTC) 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan Báo cáo 
15/6/2021 

15/12/2021 

V Các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện 

1 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Môi trường kinh doanh thuộc 

Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du 

lịch của WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL, Vụ KHTC) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

2 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Nhân lực và Thị trường lao 

động Bộ chỉ số Năng lực cạnh 

tranh du lịch của WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(Vụ Đào tạo) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

3 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Sẵn sàng công nghệ thông tin 

Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du 

lịch của WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(Trung tâm CNTT) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 
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STT 
Nội dung công việc Chủ trì  Phối hợp Sản phẩm 

Thời hạn  

hoàn thành 

4 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Mức độ cởi mở quốc tế Bộ chỉ 

số Năng lực cạnh tranh du lịch của 

WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL, Vụ KHTC) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

5 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Sức cạnh tranh về giá Bộ chỉ số 

Năng lực cạnh tranh du lịch của 

WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

6 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Sự bền vững về môi trường Bộ 

chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch 

của WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(Vụ KHCNMT, 

TCDL) 

Báo cáo/công văn Thường xuyên 

7 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Hạ tầng hàng không Bộ chỉ số 

Năng lực cạnh tranh du lịch của 

WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL, Vụ KHTC) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

8 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Hạ tầng dịch vụ du lịch Bộ chỉ 

số Năng lực cạnh tranh du lịch của 

WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL, Vụ KHTC) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

9 

Phối hợp nâng xếp hạng nhóm chỉ 

số Tài nguyên tự nhiên Bộ chỉ số 

Năng lực cạnh tranh du lịch của 

WEF 

Theo chỉ đạo của 

Chính phủ,  

Thủ tướng  

Chính phủ 

Bộ VHTTDL 

(TCDL, Cục DSVH) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 

10 Phối hợp với Bộ Tài chính để thực 

hiện kết nối hải quan một cửa nhằm 

Theo Kế hoạch, 

hướng dẫn của Bộ 

Bộ VHTTDL 

(Vụ KHTC) 
Báo cáo/công văn Thường xuyên 
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STT 
Nội dung công việc Chủ trì  Phối hợp Sản phẩm 

Thời hạn  

hoàn thành 

rút ngắn thời gian thông quan hàng 

hóa, thực hiện kết nối Cổng thông 

tin một cửa quốc gia 

Tài chính 
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