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            Kính gửi:  

                                        - Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 

                                        - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

                Thực hiện Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” (khoản 3 Điều 96 Luật Thi đua, khen thưởng), Bộ Nội vụ xin gửi 

đến Quý cơ quan các dự thảo sau đây: 

          1. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

          2. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

          Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến vào các dự thảo 

nêu trên và gửi về Bộ Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương địa chỉ: 

số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội), trước ngày 28/4/2023; đồng thời gửi file 

mềm dạng.doc theo địa chỉ Email: phong1.btdkttw@gmail.com 

          (Văn bản kèm theo gồm: Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự thảo Tờ trình 
và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang”). 

           Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BST; TBT; 

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (20b). 

 

                          BỘ TRƯỞNG 

                      

 

 

 

 
 

                   Phạm Thị Thanh Trà 
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