
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:           /BVHTTDL-TCCB 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL 

lãnh đạo, quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng 

người làm việc trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch (lần 2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       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. 

 

Triển khai Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, 

ngày 22/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 

2582/BVHTTDL-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý dự thảo Thông tư 

hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch (gọi tắt là dự thảo Thông tư). 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối 

với dự thảo Thông tư nêu trên (Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2021, địa chỉ: Số 51 - 53 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; bản mềm xin gửi theo địa chỉ:  

ngadp.tccb@bvhttdl.gov.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 

0904234556/0987957311./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu: VT, TCCB, PN.25 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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