
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
______________ 

 
Số: 1318/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác  

thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài 
_____________ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của      

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là Tổ công tác). 

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

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, Tổ phó, các thành viên     

Tổ công tác và Nhóm giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh,  

  thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, Công báo; 

- Lưu: VT, QHQT (3). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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