
BỘ NỘI VỤ 

 ––– 
 

Số         /BNV-CQĐP 
V/v báo cáo tổng kết công tác sắp 

xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Để chuẩn bị cho tổng kết toàn quốc công tác thực hiện sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (trong tháng 8/2021), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo tổng kết sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 tại địa phương (có đề 

cương báo cáo và phụ lục kèm theo). 

Báo cáo và các tài liệu kèm theo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (số 8 phố Tôn Thất Thuyết, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp, trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc  hội 

(đồng thời gửi qua địa chỉ email: danhiem1982@gmail.com)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Lưu: VT, CQĐP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

Trần Anh Tuấn 

 

 

 

 

 


		2021-04-27T20:42:59+0700
	Trần Anh Tuấn
	Bộ Nội vụ


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-27T20:52:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-27T20:52:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-27T20:52:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-27T20:52:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




