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Số:          /TTr-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày           tháng 3 năm 2020 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

 trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 17/3/2020 Kết luận tại 

cuộc họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống 

dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020; Văn bản số 305 

/SNV-BTĐKT ngày 19/3/2020 của Sở Nội vụ về việc khen thưởng trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19;  

Ngày 19/3/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn đã ban hành Văn bản số 166/BQLKKTCK-KH về việc rà soát, thống kê 

tình hình hoạt động các bến bãi; phương án hỗ trợ cho lái xe, chủ hàng và đề 

xuất biểu dương. 

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 tỉnh Lạng Sơn xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau: 
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I. Đối với tập thể:  

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương; 

3. Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

II. Đối với cá nhân:  

1. Ông Vi Nhân Đạo, Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 (Có hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kèm theo). 

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 khen thưởng theo quy định./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên;   

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban;  

  - VP, PCM;  

  - Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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