
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
____________________________________ 

Số:            /BVHTTDL-KHTC 
  V/v rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh 

và sản phẩm hàng hóa KTCN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng 5  năm 2019 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ  

 

 Phúc đáp Công văn 3315/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Văn 

phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, 

hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo 

kết quả sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa thuộc lĩnh vực thuộc quản lý chuyên 

ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch như sau: 

 1. Phụ lục 1. Tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa 

phải kiểm tra chuyên ngành. 

 2. Phụ lục 2. Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3. Phụ lục 3. Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 (Chi tiết nội dung báo cáo các phụ lục trên được đính kèm theo Công văn). 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng 

Chính phủ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC, HN.8. 

 

       BỘ T   NG 

          

 

 

 

 

       Nguyễn Ngọc Thiện 
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