
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN  

  

Số:         /TTr-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày        tháng 01  năm 2021  
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 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; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng 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;  

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT- BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về bãi bỏ Khoản 7, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ trưởng 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; 

Sau khi họp bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020 

và được Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan thống nhất, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn kính trình Hội đồng Thi đua khen 

thưởng tỉnh Lạng Sơn xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối 

với 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cụ thể như sau: 

Cá nhân ông Vi Nhân Đạo, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

(Xin gửi kèm hồ sơ khen thưởng) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn kính trình Hội 

đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen 

thưởng theo quy định./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên;   
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Lưu: VT, VP. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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