
 
 

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2511 /LĐTBXH-NCC 
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ 

trình Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội 

nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với 

cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

 

Hà Nội, ngày 03  tháng 8  năm 2021 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

               

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan và các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá quy 

hoạch và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy 

hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân 

trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên 

cứu, góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá quy hoạch và dự thảo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (qua Cục Người có công, số 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0246.6853.678, Email: duongchauloan92@gmail.com) trước ngày 

20/8/2021. 

Hồ sơ dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, tại địa chỉ: https://www.molisa.gov.vn 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng TTĐT của Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục NCC, Vụ KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan 
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