
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 717/VPCP-TH 
V/v gửi BC kiểm điểm công tác  

chỉ đạo, điều hành của CP năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,    

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin gửi 

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo được gửi kèm theo). 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

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

Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các nhiệm vụ phát triển 

ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ,  

  cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng UBND tỉnh,  

  thành phố trực thuộc Trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký của  

 TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, CN, NN,    

 KGVX, ĐMDN, PL, QHQT, NC, TKBT,  TCCV, 

TCCB, V.I, QHĐP; cục, đơn vị: KSTT, TTĐT; 

  - Lưu: Văn thư, TH (2b).VH. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Mai Tiến Dũng 
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