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Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
thành tích giai đoạn 2017-2019
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2013 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định 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;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ
Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Văn phòng
UBND tỉnh ngày 13/12/2019 về xét thành tích đạt được của cá nhân, Hội đồng
thi đua, khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh 7/7=100% thành viên thống nhất
kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh giai đoạn 2017-2019 cho 02 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh như
sau:
- Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Năm 2017-2018 đồng chí
được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định số 42/QĐCVP ngày 25/12/2017 và Quyết định số 43/QĐ-CVP ngày 21/12/2018 của
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đến tháng 5/2019 đồng chí chuyển công tác về
UBND tỉnh Quảng Ngãi và được Chánh Văn phòng công nhận Chiến sỹ thi đua
cơ sở tại Quyết định số 149/QĐ-VP ngày 23/12/2019 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh Quảng Ngãi);
- Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 03 lần chiến sỹ thi
đua cơ sở (2017, 2018, 2019), có sáng kiến đề tài được cấp tỉnh công nhận.
(Có Hồ sơ kèm theo)
Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, xem xét.
(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 86b/TTr-VP ngày 22/01/2020 của Văn
phòng UBND tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, PCVP,
Các thành viên Hội đồng TĐKT,
TTCB;
- Lưu VT, HC-TC.
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