
SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

Số:          /BTĐKT-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2023 

V/v góp ý dự thảo các Nghị định quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Cụm, Khối 

thi đua thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 

 

Thực hiện Công văn số 2464/UBND-VP ngày 09 tháng 3 năm 2023 của 

UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 theo Công văn số 766/BNV-

BTĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị góp 

ý 02 dự thảo: 

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”. 

Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên 

cứu 02 dự thảo trên, có văn bản góp ý gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng trước 

ngày 15 tháng 4 năm 2023. 

(02 Dự thảo trên được đăng tải trên Trang thông tin Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng tỉnh, địa chỉ http://www.hdtdkt.baria-vungtau.gov.vn/gop-y-du-thao-van-

ban-phap-luat/102-405.aspx)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Lưu: VT, SNV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Thúy Ái 
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