
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  3866  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2017 

V/v khen thưởng theo đợt, 
chuyên đề 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

 Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề đã 
được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được nhiều 
kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị chưa 
thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng như có văn bản 
xin chủ trương của UBND tỉnh về khen thưởng trước khi thực hiện các thủ tục 
khen thưởng. 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung sau: 

 1. Không xin chủ trương của UBND tỉnh trước khi trình khen thưởng theo 
đợt, chuyên đề. Việc khen thưởng theo đợt, chuyên đề phải được thực theo đúng 
các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị thực hiện khen thưởng theo đợt, chuyên đề; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và 
trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- TV Hội đồng TĐKT tỉnh; 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, NC, TH, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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