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

/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2019

V/v báo cáo tổng kết, đề xuất
khen thưởng việc thực hiện
nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm
30 năm Ngày tái lập tỉnh và
Hội nghị xúc tiến đầu tư

Kính gửi:
- Các Đồng chí Trưởng các Tiểu ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm;
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh).
Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến
đầu tư (sau đây gọi là Ban Tổ chức Lễ) dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết,
đánh giá và xem xét khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức tiêu biểu
trong việc tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.
Để tổ chức Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ có ý
kiến như sau:
Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ (thành lập tại Quyết định
01/QĐ-BTC ngày 02/4/2019) chỉ đạo việc báo cáo tổng kết nhiệm vụ của Tiểu
ban và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho cá nhân, tổ chức có
thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 22/7/2019. Báo cáo ngắn gọn, đánh giá cụ thể kết quả và bài học
kinh nghiệm./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Tổ chức (thành lập tại
Quyết đinh 447/QĐ-UBND, ngày 02/4/2019);
- VPUB: C, PCVP, các Phòng N/.cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt554).
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