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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

đối với cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, 

triển khai thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế 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 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

coogn tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện văn bản số 4778/VP-KGVX ngày 08/11/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về lựa chọn khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn số 208/HD-SNV ngày 

15/10/2021 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống 

và chiến thắng đại dịch COVID-19”.  

Sau khi họp thống nhất và được Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan 

thông qua, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn kính trình 

Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn xem xét, đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống đại dịch  Covid-19. Cụ 

thể như sau: 
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Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban. Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 (Có hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo). 

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

đồng Thi đua khen thưởng Sở Y tế xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban;  

  - VP, PCM;  

  - Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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