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Bình Phước, ngày13 tháng11 năm 2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đố i với
các tập thể, cá nhân đề nghị khen
thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;
- Sở Nội vụ.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019 của Văn
phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Đồng Xoài;
Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 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 và Khoản 8 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐUBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh), trước khi trình khen thưởng cấp Nhà
nước, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cơ quan,
đơn vị tiến hành việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của
tỉnh (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh) và Website của Sở Nội vụ.
Do đó, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Sở Thông
tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và Sở Nội
vụ hỗ trợ trong việc đăng thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân
đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019, nhằm đảm bảo thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh rất mong nhận được sự
phối hợp của Quý cơ quan.

(Gửi kèm Công văn này là nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá
nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

Ký bởi: Ban Thi đua
khen thưởng
Cơ quan: Sở Nội vụ,
Tỉnh Bình Phước
Ngày ký: 13.11.2019
09:11:50
Trƣởng ban Ban TĐKT
tỉnh +07:00
Đỗ Thanh Tâm

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG CẤP NHÀ NƢỚC ĐỢT III NĂM 2019
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà
nước đợt III/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,
UBND thành phố Đồng Xoài và thực hiện quy
định tại Khoản 10 Điều 45 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 và Khoản 8 Điều 4 Quy
định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết
định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
của UBND tỉnh), Thường trực Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân
đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Cụ thể, như sau:
I. DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN
1. Khen thƣởng thành tích kinh tế - xã hội
Stt

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng Nhất: 01 tập thể.
01

Nhân dân và cán bộ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Khen thƣởng thành tích cống hiến

Stt

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng Nhất: 01 cá nhân.
01

Ông
Nguyễn Văn Trăm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Phước.

II. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN: Từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày
19/11/2019).
III. HÌNH THỨC THAM GIA Ý KIẾN:

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua
- Khen
thưởng tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trực của Hộ i đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh): Điạ chỉ : Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc địa chỉ Email: btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn./.

