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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho cá nhân 

 có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “về việc 

 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021             

 

Kính gửi:  

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. 

 

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; 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 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;   

          Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng 

Bằng khen cho ông Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Đình Lập có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “về 

việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021.             

 Để ghi nhận thành tích của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, UBND 

huyện Đình Lập kính trình Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổng hợp, 

trình tặng Bằng khen của UBND tỉnh theo quy định./.                                                              

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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