
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-TH 
V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế 

hoạch hành động của Chính phủ thực 

hiện Kết luận số 21-KL/TW 

CỘNG HOÀ 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. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Bí thư Ban cán sự 

đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 407-CV/BCSĐCP 

ngày 05/11/2021 của Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo 

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa”. 

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các bộ, cơ 

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

phố trực thuộc Trung ương: 

1. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động nêu trên (có dự thảo Kế 

hoạch kèm theo); 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất nhiệm vụ, cơ chế, 

chính sách cụ thể tiếp tục thể chế hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII về xây dựng Đảng và Kết luận số 21-KL/TW nêu trên để đưa vào Kế hoạch 

hành động của Chính phủ, trong đó xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp, 

thời gian trình, cấp trình của từng nội dung theo mẫu gửi kèm Công văn này. 

Văn bản của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng 

hợp, số điện thoại: 024.62820460/0966880111) trước ngày 05/12/2021 để kịp 

tổng hợp, báo cáo Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Triệu Văn Cường; 

- Lưu: VT, TH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Triệu Văn Cường 



 

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN ĐƯA VÀO  

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ  

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW 

(Kèm theo Công văn số          /BNV-TH ngày        /       /2021 của Bộ Nội vụ) 
 

 

STT 
TÊN CHƯƠNG TRÌNH 

/ĐỀ ÁN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP 

TRÌNH 
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