
BỘ NỘI VỤ 
 

Số:           /BNV-TCBC 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 
Báo cáo về việc quản lý và tinh giản 
biên chế giai đoạn năm 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày          tháng       năm 2021 
 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một 
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quản lý 
và tinh giản biên chế giai đoạn năm 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3251/VPCP-
TH ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án, báo cáo 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị Quý cơ quan tham 
gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo (kèm theo) và gửi về Bộ Nội vụ 
trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định.  

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý cơ quan./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 
- Lưu: VT, TCBC. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

Nguyễn Duy Thăng 
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