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BỘ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC DU LỊCH 

 

Số:        /TCDL-KHTC 
V/v báo cáo về kết quả nâng cao Năng lực 

cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch (thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2020 

 
 

 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 

2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2168/BVHTTDL-

TCDL ngày 10/6/2019 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số 

Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch gửi các địa phương. 

Tổng cục Du lịch được giao là đầu mối theo dõi Bộ chỉ số Năng lực cạnh 

tranh du lịch. Để có cơ sở xây dựng nội dung báo cáo Chính phủ tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương báo cáo về kết quả nâng cao Năng lực cạnh tranh 

trong lĩnh vực du lịch của địa phương mình trên cơ sở các tiêu chí trong tài liệu 

hướng dẫn gửi kèm của Công văn số 2168/BVHTTDL-TCDL. 

Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Du lịch trước ngày 28/4/2020 

để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, KHTC.Luong(8) 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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