
  

Phụ lục 1 

CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BNV ngày        tháng     năm 2021 của Bộ Nội vụ) 
 

 
1 Điều chỉnh địa giới huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành 

lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang; Đề án về việc thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng 

Nai, Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội; điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường 

thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. TRÌNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  

1.  Phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương1  

2.  
Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người 

được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

3.  
Nghị quyết Liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới 

thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa xv, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 

II. TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1.  
Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối 

với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 
 

2.  Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện  

3.  
Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội 
 

4.  
Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội 

về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 

5.  
Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2021 

của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng 
 

https://laodong.vn/bat-dong-san/tp-hue-trong-tuong-lai-se-rong-gap-gan-4-lan-hien-tai-901906.ldo
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202734
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202734
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202775
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III. TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH  

A QUYẾT ĐỊNH  

1.  

Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 và 

Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

 

2.  
Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15/03/2021 về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên  

 

B CHỈ THỊ  

1.  
Chỉ thị số số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

C CÔNG ĐIỆN  

1.  
Công điện số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

IV. CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ NỘI  VỤ  

A THÔNG TƯ  

1.  
Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

2.  
Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

 

B VĂN BẢN HỢP NHẤT  

1.  

Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 hợp nhất Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên 

chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và 113/2018/NĐ-CP về chính 

sách tinh giản biên chế 

 

2.  

Văn bản số 02/VBHN-BNV ngày 17/3/2021 hợp nhất Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao 

hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP 

ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 

 

3.  
Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
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Phụ lục 2 

CÁC NHIỆM VỤ ĐANG XÂY DỰNG TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BNV ngày        tháng     năm 2021 của Bộ Nội vụ) 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. LUẬT 

1.  Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 

BNV đã có Tờ trình số 1923/TTr-BNV ngày 04/5/2021 về dự án Luật 

Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp Chính phủ tháng 4/2021 

Đang chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp Uỷ ban các vấn đề xã hội ngày 

17/6/2021 

II. NGHỊ ĐỊNH  

1.  Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo 

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo chờ cho đến khi Bộ Chính 

trị thông qua “Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo trong 

hệ thống chính trị và các chức vụ tương đương từ Trung ương đến 

cơ sở” 

2.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 

ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Đã tổng hợp ý kiến của Thành viên Ban Cán sự đảng Bộ để hoàn 

thiện, trình Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ. 

3.  

Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính 

phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. 

Đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM báo cáo Tổng kết và đề xuất 

nội dung sửa NĐ (2843/BNV-TCBC ngày 13/6/2021) 

4.  

Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 160/2021/QH14 

ngày 08/4/2021 của Quốc hội về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động 

chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội. 

Đã trình Chính phủ 

III. THÔNG TƯ 

1.  

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Đã trình Bộ trưởng 
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2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 
nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động 

Đã trình Bộ trưởng 

IV. NHIỆM VỤ KHÁC 

1.  

Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp 

ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan 

nhà nước 

Ngày 07/6/2021 Bộ Nội vụ có văn bản số 2732/BNV-VTLTNN xin 

ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo đề án 

2.  Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 
Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 2748/TTr-BNV ngày 

08/6/2021 

3.  

Tham mưu trình Chính phủ Nghị quyết về việc sử dụng, bố trí đội viên Đề án 500 

Trí thức trẻ tình nguyện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ tại Văn bản số 2716/VPCP-TCCV ngày 22/4/2021 của Văn phòng Chính 

phủ 

Đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

4.  Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Đã trình Bộ Chính trị 

5.  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của 

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam 

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2317/TTr-

BNV ngày 21/5/2021 

6.  Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

Tham mưu Văn bản số 1381/TTr-BNV ngày 2/4/2021 trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ban hành Chiến lược phát 

triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Đã tiếp thu, giải 

trình ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2128/BNV-

CTTN ngày 13/5/2021 

7.  
Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Đã trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo 

văn bản số 3526/VPCP-TCCV ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính 

phủ 

8.  Đề án thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức  
Bộ Nội vụ đã có văn bản số 2396/BNV-CCVC ngày 25/5/2021 xin ý 

kiến các cơ quan góp ý dự thảo Đề án 
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 9.  Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài 
Đã tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương có liên quan 

để hoàn thiện dự thảo Đề án. 

10.  
Báo cáo sơ kết Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã có văn bản số 75-CV/BCSĐ ngày 

24/6/2021 báo cáo Thường trực Ban Bí thư về việc lùi thời gian báo 

cáo việc thực hiện thí điểm  

11.  

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều 

động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân (theo hình thức rút gọn). 

Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2717/BNV-

CQĐP ngày 07/6/2021 



Phụ lục 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BNV ngày     tháng   năm 2021 của Bộ Nội vụ) 

 

1. Kết quả tinh giản biên chế đến năm 2021 đã vượt mục tiêu 10%, cụ thể là: 

 (1) Tổng biên chế công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ từ 

Trung ương đến cấp huyện đến năm 2021 là 247.344 người, giảm 27.514 biên chế 

(tương ứng 10,01% so với năm 2015);  

(2) Số lượng người làm việc (biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN) 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021 là 1.787.031 người, giảm 

238.846 (tương ứng 11,79% so với năm 2015);  

(3) hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên giảm 11.641 (tương ứng 14,88%);  

(4) Cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2021 là 217.853 người,  giảm 15.379 

người (tương ứng giảm 6,59% so với năm 2015);  

(5) số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân 

phố đến năm 2021 là 447.390 người, giảm 390.994 người (tương ứng giảm 46,64% 

so với năm 2015).  

Như vậy, tổng giảm (năm 2021 so với năm 2015) đối tượng hưởng lương và 

phụ cấp từ NSNN là 684.374 người (trong đó, đối tượng hưởng lương là 293.380 

người; đối tượng hưởng phụ cấp là 390.494 người). 

2. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 thực sự là ngày hội non sông, kết quả cử tri đi bầu đạt 99,57%, địa 

phương có tỷ lệ bầu cử thấp nhất cũng đạt trên 98%; không phát sinh điểm nóng, 

bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn, an ninh trật tự trong ngày bầu cử. 

Công tác triển khai, hướng dẫn bầu cử đạt kết quả rất tiêu biểu, bảo đảm đầy đủ quy 

trình, thủ tục, đúng Luật, như: tích cực tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, 

công điện; ban hành các Thông tư, Kế hoạch2 phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo bầu cử; tập trung hướng dẫn địa phương thực hiện công tác bầu cử thông 

qua các hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến, trả lời kiến nghị, phát hành sách, cẩm 

nang hỏi - đáp, truyền thông,...; tham gia và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát 

bầu cử; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử,... 

3. Điều chỉnh địa giới huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị 

trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng 

Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn 

tỉnh Tuyên Quang; Đề án về việc thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai; thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên 

Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và 

thành phố Hà Nội; điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành 

lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 
2 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021; Nghị quyết Liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021, Công điện số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 

https://laodong.vn/bat-dong-san/tp-hue-trong-tuong-lai-se-rong-gap-gan-4-lan-hien-tai-901906.ldo


7 

 

 

4. Tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết”; Triển lãm “Bầu cử 

Quốc hội - Ngày hội non sông” với hơn 300 tài liệu được trưng bày; tổ chức trưng 

bày hình ảnh, tư liệu về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh",... 

5. Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đi kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 

11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công 

tác dân vận giai đoạn 2016 - 20213; tổ chức Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương 

đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của 

Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội 

tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế4. Ban hành kế hoạch hướng dẫn triển 

khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong 

các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 

20305; tổng hợp, báo cáo về số liệu nữ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ 2016 - 

20216. 

6. Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1417/KH-BNV ngày 06/4/2021 Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 1418/KH-BNV ngày 

06/4/2021 Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2021; đồng thời tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung vào công tác tuyển dụng, bổ 

nhiệm và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức. Bộ Nội vụ đã tiến hành 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc kiểm tra 

việc thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức tiếp 283 lượt công dân; xử lý 572 đơn/572 

đơn đã tiếp nhận; giải quyết 01 vụ việc khiếu nại, 01 vụ việc tố cáo;... 

Nhằm thể chế hóa văn bản chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng thành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 28/5/2021 về Kế hoạch thực hiện 

Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

7. Tổ chức cuộc họp trù bị trực tuyến và Hội nghị trực tuyến quan chức cấp 

cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM21). 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hiệp 

quốc (UNFPA) tại Việt Nam về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 

2021-2025; Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Singapore; Tổ chức Lễ ký kết bản 

ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đại học Anh Quốc 

Việt Nam. 

8. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021; 

Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng;  Kế hoạch thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ; Kế hoạch truyền thông 

 
3 Quyết định số 411/QĐ-BNV ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã đi kiểm tra tại các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh. 
4 Quyết định số 395/QĐ-BNV ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã đi khảo sát, đánh giá tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 

Việt Nam, Tổng công ty Mobiphone 
5 Quyết định số 482/QĐ-BNV ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
6 Công văn số 1089/BNV-TH ngày 17/3/2021 của Bộ Nội vụ 



8 

 

 

các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021; Rà soát danh mục và xây dựng 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thành lập 

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện 

Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ7. 

9. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã hoàn thành 100% việc trả lời chất 

vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, 11, Quốc 

hội Khóa XIV thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Tiếp tục đẩy mạnh 

việc triển khai biên soạn và xuất bản công trình “Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai 

đoạn 1945 - 2015”; tiếp tục triển khai Chương trình “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 

2006 đến năm 2020”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ 

đạo, điều hành; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001: 2015 vào hoạt động quản lý, điều hành của Bộ; cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp8. Tích cực tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; đã có 63/63 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 45/45 bộ, cơ quan Trung ương hoàn thành 

việc thu thập phiếu điều tra theo hình thức trực tuyến và chuyển sang giai đoạn 

kiểm tra, rà soát thông tin, nghiệm thu phiếu điều tra. 

10. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ đã ban hành 

nhiều văn bản quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch Covid-19. Công đoàn Bộ Nội vụ đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của Bộ ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 436 

triệu đồng. Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, 

công nghệ thông tin, hậu cần,... luôn được chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ 

công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ./. 

  

 
7 Quyết định số 663/QĐ-BNV ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

8 Theo thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia cả nước có 6520 TTHC, trong đó 3.819 TTHC thực hiện tại bộ, cơ quan Trung 

ương, 1546 TTHC thực hiện tại địa phương và 1565 TTHC ngành dọc tại địa phương. Đã có 2.804 TTHC cung cấp trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia (1.488 thủ tục của người dân, 1.507 thủ tục của doanh nghiệp), trong đó có nhiều dịch vụ công 

được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: Đăng ký, cấp biển số xe; đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp điện 

mới từ lưới điện hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 

hiểm y tế; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau; đăng lý hoạt động khuyến mãi... Theo thống kê, đã có trên 44,8 

triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và có 991.618 hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc  



 

Phụ lục 4 

CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN PHẢI TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BNV ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Nội vụ) 

 

STT NỘI DUNG 
THỜI HẠN 

TRÌNH 
CẤP TRÌNH 

I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

A LUẬT   

1.  Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi). Tháng 10  Chính phủ 

2.  Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn  Tháng 12 Chính phủ 

B NGHỊ ĐỊNH 

1.  

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Tháng 9 Chính phủ 

2.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 
Tháng 11 Chính phủ 

3.  
Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004). 
Tháng 12 Chính phủ 

C THÔNG TƯ 

1.  Thông tư hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ.  Bộ trưởng 

2.  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tháng 9 Bộ trưởng 
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3.  Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 
Tháng 9 Bộ trưởng 

4.  
Sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số 

nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo thành Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

Tháng 9 Bộ trưởng 

5.  Thông tư thay thế Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ 
Tháng 11 Bộ trưởng 

6.  Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành Nội vụ và định mức biên 

chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ 
Tháng 11 Bộ trưởng 

7.  Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc lĩnh vực lưu trữ 

Tháng 11 Bộ trưởng 

8.  Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ 
Tháng 11 Bộ trưởng 

9.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động 

trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu 

Tháng 11 Bộ trưởng 

10.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

Tháng 11 Bộ trưởng 

11.  Thông tư ban hành Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong ngành Nội vụ 
Tháng 11 Bộ trưởng 

12.  
Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. 

Tháng 9/2021 trình 

Lãnh đạo Bộ, tháng 

12/2021 ban hành 

Bộ trưởng 
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  II. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC 

1.  
Đề án luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức về địa phương công tác của Bộ Nội vụ giai đoạn 

2022-2026, định hướng đến năm 2030 
Tháng 6 Cấp có thẩm quyền 

2.  

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tháng 8 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

3.  

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng Đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã và thí điểm đối với cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 

Tháng 8 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

4.  
Báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc tạm dừng xây dựng Dự án Luật về 

Hội. 
Tháng 8 Bộ Chính trị 

5.  

Báo cáo kết quả sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và kiến nghị, đề xuất 

Tháng 7 trình 

BCSĐ BNV, tháng 

8 trình Chính phủ 

Chính phủ 

6.  
Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Tháng 9 

Bộ trưởng (để gửi Ban Tổ 

chức Trung ương tổng hợp) 

7.  Báo cáo số liệu lãnh đạo nữ cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 10 Thủ tướng Chính phủ 

8.  

Đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình số 79-CTr/BDVTW- BCSĐCP của Ban Dân vận Trung 

ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và hướng dẫn 

triển khai tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp 

Tháng 10 Ban Cán sự đảng Chính phủ 

9.  

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình 

hình mới 

Tháng 10 Thủ tướng Chính phủ 

10.  
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương xây dựng chính sách đối với thanh niên xung 

phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 
Tháng 10 Thủ tướng Chính phủ 
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11.  Xây dựng báo cáo về công tác khen thưởng kháng chiến phục vụ tổng kết Tháng 10/2021 Ban Bí thư/Bộ trưởng 

12.  

Trình Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo yêu 

cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp. Trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị thông qua. 

Tháng 10 trình Ban 

Chỉ đạo để tháng 12 

trình Chính phủ 

Chính phủ 

13.  
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội 

vụ. 
Tháng 11 Thủ tướng Chính phủ 

14.  
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị 

về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 
Tháng 11 Bộ Chính trị 

15.  
Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã tại chỗ, kết hợp tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền 

vững khu vực biên giới 
Tháng 11 Thủ tướng Chính phủ 

16.  
Đề án Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền 

đất nước. 

Tháng 8/2021 trình 

Lãnh đạo Bộ, tháng 

11/2021 trình Thủ 

tướng CP 

Thủ tướng Chính phủ 

17.  
Đề án “Nghiên cứu về sự cần thiết xây dựng Luật quản lý các tổ chức phi lợi nhuận; nghiên cứu 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của các loại hình 

“nghiệp đoàn”, “nhóm”, “mạng lưới” các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 

Tháng 11 Thủ tướng Chính phủ 

18.  Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ. 

Tháng 9/2021 trình 

Lãnh đạo Bộ, tháng 

12/2021 trình Thủ 

tướng CP 

Thủ tướng Chính phủ 

19.  Đề án “Sắp xếp các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” 

Tháng 11 trình 

BCSĐCP, tháng 12 

trình Ban Bí thư 

Ban Bí thư 
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20.  Quy hoạch các cơ quan báo chí thuộc Bộ Nội vụ Tháng 11 Bộ trưởng 

21.  Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2026 Tháng 11 Bộ trưởng 

22.  
Đề án đổi mới công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luận chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh 

đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

Tháng 11 Bộ trưởng 

23.  
Tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ 
Tháng 11 Chính phủ 

24.  Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia. Tháng 12 Thủ tướng Chính phủ 

25.  
Đề án Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành nội vụ giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030  
Tháng 12 Bộ trưởng 

26.  Xây dựng Đề án nghiên cứu thể chế hoá nội dung giám sát, dân thụ hưởng 2021-2022 Thủ tướng Chính phủ 

 


