
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SNV-XDCQ&CTTN Thanh Hoá, ngày      tháng 01 năm 2023  
V/v triển khai Nghị quyết Liên tịch số 

1/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21/12/2022 

về ban hành Quy chế phối hợp công tác 

của Chính phủ với Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 

2022-2027. 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh đoàn thanh niên. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 50/UBND-VX 

ngày 03/01/2023 về việc giao triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị 

quyết Liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21/12/2022 của Chính phủ về 

ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027.  

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Liên tịch nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Tỉnh đoàn 

thanh niên tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết Liên 

tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức có liên quan của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản 

lý dưới các hình thức: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; gửi văn bản, đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử; tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn…và các hình 

thức khác phù hợp (Nghị quyết Liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ được đăng 

tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: 

http://snv.thanhhoa.gov.vn.) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, trả lời hoặc để tổng hợp, 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc sở (để báo cáo); 

- Văn phòng Sở (để đăng tải lên trang thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Bùi Huy Hùng 
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