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Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

V/v báo cáo thực trạng mô hình
tổ chức bộ máy và biên chế
làm công tác dân số

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 trong đó có nội dung
giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án
“Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp
liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp”.
Để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đúng hạn và
đảm bảo chất lượng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị
có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xây dựng báo cáo thực trạng mô hình
tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số tính đến ngày 30/6/2020 (Đề
cương báo cáo kèm theo).
Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xin
gửi về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) trước ngày 28/8/2020
(đồng thời gửi báo cáo file mềm theo địa chỉ email: doanthanhan0511@gmail.com;
lgdangvn@gmail.com) để tổng hợp, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.
Đầu mối liên hệ ông Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán
bộ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế theo số điện thoại:
0904.377.869; email: lgdangvn@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCDS (3 bản).
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