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V/v báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 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 2020,  

để chuẩn bị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực 

hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị: 

1. Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết  

số 02/NQ-CP (theo điểm c khoản 1 mục IV Nghị quyết); các bộ, cơ quan được 

phân công làm đầu mối theo dõi, chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các bộ chỉ số, 

nhóm chỉ số, chỉ số thành phần tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ số được phân 

công (theo điểm d khoản 2 mục III Nghị quyết); Bộ Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp kết quả thực hiện cấp phép khai thác băng tần 2.6GHz triển khai mạng 4G 

cho các doanh nghiệp viễn thông (theo điểm b khoản 6 mục III Nghị quyết) gửi 

báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) 

và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP trong 6 tháng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c); 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (03). NTTL 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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