
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

  

Số: 2833/VPCP-KTTH 
V/v cơ chế quản lý tài chính, thu nhập 

gắn với đặc thù của cơ quan quản lý 

hành chính nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 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. 
 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 

2021 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập 

gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 

Để triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ 

được giao tại điểm 2 Mục II Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2021, gửi 

Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp, chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất đổi mới cơ chế tài chính gắn với đặc thù của 

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ sau năm 2022, báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định trước ngày 01 tháng 6 năm 2022.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết,      

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTg, PTTg Lê Minh Khái (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

   các Vụ: TH, PL;                               

- Lưu: VT, KTTH (2). G 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM                

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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