
 

 

QUỐC HỘI KHÓA XV 

 ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:        /ĐĐBQH-VP 

V/v  tham gia ý kiến 

 Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; 

- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn;  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình 

Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn kính gửi các vị đại biểu Quốc hội 

tỉnh, các quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật; góp ý bằng 

văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 30/4/2022 để tổng hợp 

báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu. 

(Gửi kèm công văn này Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); báo 

cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật). 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn trân trọng tiếp thu ý kiến tham gia 

của các vị đại biểu Quốc hội, các quý cơ quan1./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TĐ, PTĐ ĐBQH tỉnh (để b/c); 

- CVP, P.CVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Phòng Chuyên môn; 

- Lưu: VT,NQL. 

            TL. TRƯỞNG ĐOÀN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 

 

                                           
1 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan, Chuyên viên Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn (ĐT: 0949 868 285). 
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