
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 810/SNV-VP  
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 12  năm 2011 

   V/v  bình xét thi đua, khen thưởng 
     công tác ngành nội vụ năm 2011 

Kính gửi:  

- Văn phòng (hoặc phòng Tổ chức cán bộ) các Sở, 
Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ được 

giao năm 2011 đối với ngành nội vụ; Sở Nội vụ đã phát động phong trào thi 

đua ngành nội vụ năm 2011 và ban hành văn bản hướng dẫn, đăng ký thi đua, 

khen thưởng năm 2011 đối với tập thể và cá nhân ngành nội vụ. 

Trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ dự kiến 

tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ năm 2012 trong tháng 

01/2012 (trước Tết Nguyên đán). 

Để công tác khen thưởng kịp thời tại Hội nghị triển khai công tác ngành 

nội vụ năm 2012, Sở Nội vụ đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc tổ chức đầu 

mối) các Sở, Ban, ngành, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố báo cáo công 

tác thi đua, khen thưởng về lĩnh vực công tác nội vụ năm 2011 và tóm tắt 

thành tích của tập thể và cá nhân gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/01/2012 để 

tổng hợp, bình xét thi đua, khen thưởng công tác nội vụ năm 2011. 

Đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Văn phòng sở) các Sở, ban, ngành, 

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố phối hợp triển khai. 

Đính kèm văn bản này mẫu báo cáo, tổng hợp thành tích đề nghị khen 

thưởng./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo sở; 
- các phòng thuộc sở; 
- Ban TĐKT, CCVTLT; 
- Lưu: VT. 

 
 

(Đã ký) 

  

Phùng Đức Tứ 


