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DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CẤP BỘ
ĐỂ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BNV ngày 03 tháng05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

GHI CHÚ

- Mục tiêu nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá thực trạng việc đào tạo, bồi
dưỡng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra:
+ Báo cáo chuyên đề nghiên cứu một số vấn đề lý luận về việc đào tạo,
bồi dưỡng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt
Đơn vị chủ trì:
Nam.
Điều tra thực trạng đào tạo, bồi
+ Báo cáo đánh giá hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện Viện Khoa học
dưỡng công chức trong các cơ quan
tổ chức nhà
hành về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức trong các cơ quan hành
hành chính ở Việt Nam
nước
chính nhà nước ở Việt Nam.
+ Báo cáo xã hội học về thực trạng việc đào tạo, bồi dưỡng công chức
trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.
+ Báo cáo đề xuất của cơ quan nghiên cứu về giải pháp đào tạo, bồi
dưỡng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án và Báo cáo tóm tắt kết quả Dự án.
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

Điều tra thực trạng, đề xuất giải
pháp về tổ chức và hoạt động của
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và
cấp huyện

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

GHI CHÚ

- Mục tiêu nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá việc tổ chức và hoạt động
của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.
- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra:
+ Báo cáo chuyên đề nghiên cứu một số vấn đề lý luận về việc tổ chức
và hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.
Đơn vị chủ trì:
+ Báo cáo đánh giá hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện
Viện Khoa học
hành về việc tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
tổ chức nhà
và cấp huyện.
nước
+ Báo cáo xã hội học về thực trạng việc tổ chức và hoạt động của cơ
quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.
+ Báo cáo đề xuất của cơ quan nghiên cứu về giải pháp tổ chức và
hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án và Báo cáo tóm tắt kết quả Dự án.

- Mục tiêu nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra:
+ Báo cáo chuyên đề nghiên cứu một số vấn đề lý luận về việc tổ chức lại các Đơn vị chủ trì:
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Viện Nghiên
Điều tra thực trạng tổ chức lại các + Báo cáo đánh giá hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
cứu và Phát
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp
triển, Trường
tỉnh.
ban nhân dân cấp tỉnh
+ Báo cáo xã hội học về thực trạng việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công Đại học Nội vụ
Hà Nội
lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Báo cáo đề xuất của cơ quan nghiên cứu về giải pháp tổ chức lại các đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án và Báo cáo tóm tắt kết quả Dự án.
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

GHI CHÚ

- Mục tiêu nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá thực trạng khiếu kiện liên quan đến
tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; đề xuất giải pháp và kiến nghị.
- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra:
+ Báo cáo chuyên đề nghiên cứu một số vấn đề lý luận về khiếu kiện liên
quan đến tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Khảo sát thực trạng khiếu kiện liên
Đơn vị chủ trì:
+ Báo cáo đánh giá hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
quan đến tôn giáo ở Việt Nam hiện
Ban Tôn giáo
về khiếu kiện liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
nay, đề xuất giải pháp và kiến nghị. + Báo cáo xã hội học về thực trạng hoạt động khiếu kiện liên quan đến tôn
Chính phủ
giáo ở Việt Nam.
+ Báo cáo đề xuất của cơ quan nghiên cứu về giải pháp, kiến nghị trong hoạt
động khiếu kiện liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án và Báo cáo tóm tắt kết quả Dự án.

