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Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11  năm 2011 

   V/v Bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá 
  nhân có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ 
      niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 
      

                                 Kính gửi:   
                                                    - Các phòng thuộc Sở; 

      - Ban Thi đua - Khen thưởng; 
      - Chi cục Văn thư - Lưu trữ.                             

                                          

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 16/9/2011 của Hội 
đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua đợt cao 
điểm kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (04/11/1831- 04/11/2011), Sở Nội vụ đã 
ban hành Kế hoạch số 92/KH-SNV ngày 16/8/2011 về việc tổ chức một số 
hoạt động thi đua lập thành tích kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Tổ 
chức nhà nước (28/8/1945) và kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 
(04/11/1831). 

Để tổng kết, bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đợt cao điểm kỷ niệm 180 

năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2011). Sở Nội vụ hướng dẫn 

và đề nghị các phòng thuộc Sở, Ban thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư - 

Lưu trữ tổ chức bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo những 

nội dung sau: 

1. Tiêu chuẩn: theo Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 16/9/2011 

của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, đăng tải trên Website của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv 

2. Hình thức khen 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giấy khen của Giám đốc Sở. 

3. Số lượng khen thưởng 

3.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

- Đối với tập thể: Khối các đơn vị thuộc UBND tỉnh: chọn 01 tập thể. 

- Đối với cá nhân: Sở Nội vụ được xét chọn, đề nghị 01 cá nhân  

3.2. Giấy khen của Giám đốc Sở:  
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a)  Đối với tập thể:  

- Từ 01 - 02 tập thể  

b) Cá nhân:  

- Các phòng có dưới 5 biên chế:   Đề nghị 01 cá nhân.   

- Các phòng có từ 6 - 8 biên chế:  Đề nghị  02 cá nhân. 

- Các phòng có từ 9 - 12 biên chế: Đề nghị 03 cá nhân. 

- Các phòng có từ 12 - 15 biên chế: Đề nghị 04 cá nhân. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Văn bản đề nghị khen thưởng của phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở. 

- Biên bản họp xét khen thưởng của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở. 

- Báo cáo và bảng tóm tắt thành tích của cá nhân (đối với đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh)  

5. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Các phòng, tổ chức gửi biên bản bình xét thi đua, hồ sơ đề nghị khen 

thưởng về Văn phòng Sở chậm nhất 9 giờ 00' ngày 19/11/2011 để tổng hợp, 

trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở theo quy định. 

Lưu ý:  

- Những tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua 

này không đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm; 

-  Quá thời hạn trên, coi như không có nhu cầu đề nghị khen thưởng. 

Đề nghị các phòng nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Văn phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Phùng Đức Tứ 
 


