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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho người có công tiêu biểu năm 2019
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thực hiện Kế hoạch số 2577/KH-LĐTBH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019); Công văn số
2673/LĐTBXH-VP ngày 05/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội về việc gửi hồ sơ khen thưởng đại biểu dự gặp mặt tuyên dương thương
binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Lao động-Thương
binh và Xã hội thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho
06 cá nhân là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
đã vượt khó vươn lên, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong lao động, sản xuất
ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm
gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; chấp hành chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước (có danh sách và hồ sơ kèm theo).
Kính đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm, xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Người có công (Bộ Lao độngThương binh và Xã hội);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội (03 bản);
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc326.
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN
(Kèm theo Tờ trình số: 87/TTr-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
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Tóm tắt thành tích tiêu biểu

Thương
Xã Tịnh Hiệp,
binh
huyện Sơn Tịnh
81%

Tham gia công tác từ năm 1977; từ năm 1980-1981 hoạc trường sỹ quan lục quân
2; 1981-1985 là chuyên gia sang giúp bạn Lào và Cămpuchia, bị thương cụt 01
chân trong chiến dịch mùa khô năm 1985; năm 1986 về công tác tại địa phương,
hiện là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ĐIOXIN xã Tịnh Hiệp; bản thân
được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và Bằng khen của Nhà nước, kinh tế
gia đình khá, bản thân tích cực tham gia tích cực các hoạt động và phong trào tại
địa phương.

Thương
Xã Bình Thới,
binh
huyện Bình Sơn
85%

Từ năm 1964 đến năm 1970 tham gia cách mạng tại địa phương; cuối năm 1971 bị
thương cụt 01 chân, được đưa đi điều trị và học tập tại miền Bắc; tháng 7/1975 trở
về miền Nam tham gia công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị tại địa phương đến năm
1992 nghỉ hưu; sau khi nghỉ hữu đã tham gia, đóng góp tích cực vào các phong
trào ở địa phương, gia đình có kinh tế khá, gương mẫu trong việc giáo dục thế hệ
trẻ ở địa phương
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Phùng Đình
Kích
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Nguyễn
Toàn Thắng

Phạm Thị
Năm

1950
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Thương
1954
binh
81%

Xã Đức Thạnh,
huyện Mộ Đức

Thương
binh
81%

Xã Phổ Thạnh,
huyện Đức Phổ

Từ năm 1968 đến năm 1970 tham gia cách mạng tại địa phương; cuối năm 1973 bị
thương cụt 01 chân; sau kháng chiến, bản thân đã tích cực tăng gia sản xuất, xây
dựng kinh tế gia đình khá; tham gia các phong trào tại địa phương, là tấm gương
sáng trong phát triển kinh tế hộ, được Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen,
giấy khen.
Tham gia cách mạng từ tháng 6/1966 đến 5/1973 tại địa phương, bị thương cụt 01
chân; tháng 6/1973 được điều trị và học tập tại miền Bắc; sau giải phóng được
điều về Miền Nam tham gia nhiều lĩnh vực, công việc ở địa phương và nghỉ hưu
vào tháng 4/1991, bản thân đã hoàn thách mọi nhiệm vụ được giao, kinh tế gia
đình ổn định; gương mẫu thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, là tấm
gương để thế hệ trẻ noi theo; bản thân được tặng thưởng nhiều Huân, huy chương
của Đảng và Nhà nước

Thương
binh
81%

Phường Trương
Quang Trọng,
thành phố
Quảng Ngãi

Tham gia cách mạng từ đầu năm 1975 đến 30/4/1975, sau giải phóng tham gia
chiến trường Tây Nam, cuối năm 1979 bị thương cụt hai chân và xuất ngũ. Tuy là
một thương binh nặng nhưng không chồng chờ ỷ lại vào Nhà nước mà bản than đã
cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn lao động, sản xuất, ổ định cuộc sống, đóng
góp tịch cự phong phong trào chung của địa phương; được Đảng, Nhà nước tặng
thưởng nhiều Huân, huy chương, bằng khen...

Thương
1952
binh
81%

Phường Trương
Quang Trọng,
thành phố
Quảng Ngãi

Tham gia cách mạng từ năm 1966 đến 30/4/1975, nhiều lần bị địch bắt tù, đày
nhưng không khai báo gì cho địch; sau giải phóng tiếp tục tham gia ở các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước
tặng thưởng nhiều Huân, huy chương; hiện đang làm Tổ phó Hội Phụ nữ TDP 2A
Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

