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Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

 Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện 

Đình Lập ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện 

Đình Lập; 

Sau khi tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng từ các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện đề nghị khen thưởng trong các phong trào thi đua, tổng số có 13 tập thể, 

27 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. Do điều kiện thời gian 

công tác, các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng phải triển khai nhiều công 

việc khác nhau nên không bố trí thời gian họp xét thành tích đề nghị khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.  

  Để có cơ sở xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, Hội đồng thi  

đua, khen thưởng huyện ban hành phiếu đánh giá thành tích xin ý kiến về việc khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân cụ thể như sau: 

 1. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận 

chuyển pháo nổ; 

 2. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng bổ sung cho 01 tập thể có 

thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 

3. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 11 tập thể, 24 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Để có cơ sở đánh giá thành tích của các tâp̣ thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, 

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đề nghị các thành viên Hội đồng thi đua khen 

thưởng xem xét, đánh giá thành tích các tập thể, cá nhân theo phiếu đánh giá thành 

tích (Cụ thể có phiếu đánh giá thành tích đề nghị khen thưởng kèm theo công văn 

này). 
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 Thời gian gửi phiếu đánh giá về Hội đồng Thi đua , khen thưởng huyêṇ (qua 

Phòng Nội vụ) châṃ nhất trong ngày 14/6/2019 để tổng hợp.  

Đề nghị các thành viên Hôị đồng Thi đua , khen thưởng huyện quan tâm 

triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thông 

tin về Phòng Nội vụ để thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 
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