
 

Kính gửi:  

    - Các phòng chuyên môn; 

    - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

      - Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

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 ngày 16/11/2013; 

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; Thông tư số 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; Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

“Thi đua, Khen thưởng”; UBND thành phố giao phòng Nội vụ xây dựng dự thảo 

“Quy chế Thi đua, Khen thưởng” (có bản dự thảo kèm theo). 

Để hoàn thiện “Quy chế Thi đua, Khen thưởng”, UBND thành phố yêu cầu 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc,  

Chủ tịch UBND các phường, xã góp ý vào dự thảo quy chế. Nội dung góp ý gửi 

về UBND thành phố ( qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/9/2020. Giao phòng 

Nội vụ tổng hợp các ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND thành phố. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH  

Số:      /UBND-NV 

V/v góp ý bản dự thảo Quy chế 

Thi đua, Khen thưởng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

       TP. Hà Tĩnh, ngày    tháng   năm 2020 



 

 

 

 

 

 

 


		vanltt.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T16:29:36+0700


		vantv.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T17:23:54+0700


		ubthanhpho@hatinh.gov.vn
	2020-09-18T10:24:53+0700


		2020-09-18T10:25:15+0700


		2020-09-18T10:25:42+0700




