UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NỘI VỤ
Số: 55 /SNV-TĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày14 tháng01 năm 2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng
thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá
nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng
Huân chương Lao động hạng Ba.

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh.
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 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của 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;
Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo cho đăng tải Văn bản về việc lấy ý kiến
của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với đề nghị Chủ tịch nước
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Trương Quang Hải –
Nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Khen thưởng quá trình
cống hiến).
Đề nghị Văn Phòng UBND tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo
đăng tải và tổng hợp ý kiến người dân trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ
ngày đăng tải).
Kết quả tổng hợp ý kiến của nhân dân gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua
– Khen thưởng tỉnh) để hoàn thiện hồ sơ báo cáo, trình cấp thẩm quyền xét,
khen thưởng theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh
- Giám đốc Sở;
B/c
- Trung tâm tin học - Công báo, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TĐKT tỉnh.
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