
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3756/VP-KGVX      Lạng Sơn, ngày  13  tháng 9 năm 2019 

V/v đề xuất khen thưởng 
Tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/TW 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng). 

 

Thực hiện Công văn số 6511/BKHĐT-TĐKT&TT ngày 10/9/2019 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ 
quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo 
nội dung Công văn nêu trên; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị khen 
thưởng theo quy định; tổng hợp, thẩm định thành tích và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ 
trước ngày 19/9/2019. 

2. Giao Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, khẩn trương thẩm định, báo cáo Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
quyết định trước ngày 23/9/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên 
quan thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTN, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phạm Hùng Trường 

  
 


		2019-09-13T11:14:10+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-09-13T11:14:25+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




