
BỘ NỘI VỤ 

  

 

Số:           /QĐ-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ  

và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)” 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 5134/KH-BNV ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề cương tuyên truyền kỷ 

niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức 

nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; 

- Vụ/ Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TTTT (05). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Vĩnh Tân 
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