
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:            /BVHTTDL-TCCB 
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên 

Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

     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. 

 
 

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập, theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ giao nhiệm vụ 

ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các 

thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự 

thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành 

viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (kèm theo dự thảo). 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố nghiên cứu, cho 

ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/5/2022, địa chỉ số 51 - 53 

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

lethuynga1202@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo Bộ trưởng ban hành 

Thông tư theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu: VT, TCCB, LTN(70). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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