
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v hiệp y khen thưởng 

 

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

 

Thực hiện 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 Công 

văn số 2042/BTĐKT-VII ngày 04/8/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương về việc hiệp y khen thưởng. Sau khi xem xét thành tích đạt được của 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định 

của địa phương. Thực hiện tốt chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, 

lâm nghiệp, phát triển nông thôn theo nhu cầu của xã hội; đào tạo thường xuyên 

và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu ứng dụng, chuyển 

giao khoa học và công nghệ vào sản xuất; tư vấn các lĩnh vực chuyên môn thuộc 

nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật. Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.  

Năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu Cụm các trường 

trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.  

2. Kết quả đánh giá chất lượng sơ sở Đảng 

Từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Nông lâm Đông Bắc liên tục được Huyện uỷ Hữu Lũng đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.  

Đối chiếu với tiêu chuẩn của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, nhằm động viên, khích lệ tập thể, cán bộ, viên chức và 

người lao động Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tiếp tục thi 
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đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

trân trọng đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm 

Đông Bắc nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1970 - 2020)./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Trường CĐ CN và NL Đông Bắc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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