
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /BNV-VP 

V/v góp ý dự thảo Thông tư 
Hà Nội, ngày        tháng 7  năm 2019 

 

 

                   Kính gửi:                             

- 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 Trung ương; 

- Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

 

Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 

ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-

BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Bộ Nội vụ đề nghị các các đơn 

vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo Thông tư (dự thảo 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ). 

Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Bộ Nội vụ (đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, 

Trưởng phòng Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ Nội vụ, đt 

0949.42.45.42, hòm thư điện tử: nguyenvanvy@moha.gov.vn) trước ngày 

25/7/2019 để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP (TĐKT&TT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
Vũ Đăng Minh 
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