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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, bằng khen 

 cho các đơn vị  nhất, nhì Cụm thi đua năm 2020 

 

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; 

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

tỉnh 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 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 109/TB-UBND  ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc Phân Khối, Cụm thi đua năm 2020; Hướng dẫn số 73/HD-SNV ngày 

24/4/2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động Cụm thi đua thuộc tỉnh 

Lạng Sơn.                        

Căn cứ kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Cụm, kết quả 

thẩm định của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, biên bản Hội nghị Tổng kết Cụm 

ngày 04/01/2021, Cụm I- Cụm thi đua các cơ quan Quản lý chuyên ngành của 

tỉnh kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn xem xét, đề 

nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị có số điểm dẫn đầu 

và liền kề sau đơn vị dẫn đầu như sau: 
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- Tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Tặng Bằng khen của UBND tỉnh : Ban Dân tộc. 

Hồ sơ gửi kèm gồm:  

- Báo cáo thành tích của các tập thể;  

- Biên bản họp tổng kết Cụm thi đua các cơ quan Quản lý chuyên ngành 

của tỉnh năm 2020;  

Cụm I - Cụm thi đua các cơ quan Quản lý chuyên ngành của tỉnh kính đề 

nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết 

định./. 
 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị trong Cụm TĐ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, TĐKT. 

 

 

 

TRƯỞNG CỤM 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG- LẠNG SƠN 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ  
TẶNG CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-CỤM I ngày       tháng 01 năm 2021 

của Cụm thi đua các cơ quan Quản lý chuyên ngành của tỉnh) 

 

 

STT 

 

ĐƠN VỊ 

 

HÌNH THỨC ĐỀ NGHỊ 

 

GHI CHÚ 

1  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Cờ thi đua của UBND tỉnh  

2 Ban Quản Dân tộc Bằng khen của UBND tỉnh  
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