
  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /BVHTTDL-VHCS 
V/v góp ý dự thảo Quyết định của  

Thủ tướng Chính phủ    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

   Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:    

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Công an, Giáo dục và Đào tạo,  

Y tế, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 

tại Công văn số 2372/VPCP-CN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng 

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định 

quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận phường, thị trấn, thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh theo hình thức văn bản 

quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô 

thị văn minh. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đồng thời để 

đảm bảo xây dựng dự thảo Quyết định đạt chất lượng và hiệu quả, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đóng góp đối với 

dự thảo Quyết định (gửi kèm theo Công văn này). 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa 

cơ sở, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 25 tháng 8 năm 2021 để 

tổng hợp, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ.  

Nếu quá thời hạn trả lời mà chưa nhận được ý kiến thì hiểu là Quý cơ quan 

đã thống nhất với dự thảo. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./. 
  

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, VHCS, QH.20. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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