
BỘ NỘI VỤ 
 

Số:         /BNV-CTTN 
 

V/v rà soát đánh giá thực trạng tổ 

chức bộ máy và công chức làm công 

tác quản lý nhà nước về thanh niên  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

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

 

 

Thực hiện Luật thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021. Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và xây dựng đội ngũ công 

chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên chất lượng, hiệu 

quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới; Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, báo cáo thực trạng về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức 

làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay tại cơ quan, đơn vị. 

Đánh giá mặt được, hạn chế, tồn tại của mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nước về thanh niên hiện nay. 

2. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên thống nhất trên cả nước; đồng thời đề xuất về tiêu chuẩn, điều kiện 

của công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới (có đề cương kèm theo). 

Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ 

(Vụ Công tác thanh niên) trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo cấp có 

thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Trương Hải Long; 

- Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VT, CTTN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trương Hải Long 
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