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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BNV-TCTCNN 
V/v phối hợp cung cấp thông tin 

xây dựng cuốn Niên giám Quốc 

hội, Chính phủ khóa XV và HĐND, 

UBND nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Nội vụ tổ chức xuất bản 

cuốn Niên giám Quốc hội, Chính phủ khóa XV và Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm mục đích cung cấp cho các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân 

những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XV và Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để thiết thực phục vụ việc giao dịch 

của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, góp phần thực hiện cải cách nền hành chính 

nhà nước. 

Để có thông tin xuất bản Niên giám, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cung cấp thông tin về 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban Nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (theo các mẫu số 13, 14, 15, 16 và hướng dẫn gửi kèm 

công văn này. Đường link truy cập: https://tcnn.vn/mauphieu.zip hoặc 

tcnn.vn/mauphieu.zip). 

Văn bản cung cấp thông tin gửi theo đường bưu điện và thư điện tử về địa 

chỉ: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080 46542; 0982501311 (đ/c Nguyễn Thị 

Bích Hợp, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước). Email: 

niengiam2021@gmail.com. 

Thông tin xin gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trương Hải Long; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 

(để phối hợp); 

- Lưu: VT, TCTCNN. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Trương Hải Long 
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