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SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN 

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

 

Số:          /BTĐKT-NV 

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với       

trường hợp đề nghị Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương hạng Ba 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Phú Yên, ngày         tháng 9 năm 2022 

    

  

            Kính gửi:   

                     - Báo Phú Yên; 

           - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

                         - Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 

Căn cứ Khoản 8 Điều 12 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, 

quy định “Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân trên 

Báo Phú Yên, Đài Phát thanh truyền hình Phú Yên, Cổng thông tin điện tử tỉnh, tổng 

hợp thông tin báo cáo Hội đồng trước khi trình Huân chương, danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua toàn quốc” trong thời hạn 5 ngày làm việc”; Ban Thi đua - Khen thưởng (Cơ 

quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tiến hành lấy ý kiến nhân 

dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị Nhà nước xét tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Ba về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Tập thể: 

- Trường Tiểu học Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

2. Cá nhân 

- Ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 

Để có thêm căn cứ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cho đăng danh sách tập thể, cá nhân nêu trên được 

cơ quan, địa phương đề nghị xét tặng thưởng trong 05 ngày làm việc kể từ ngày 

07/9/2022 (Báo: 05 số; Đài, Cổng thông tin điện tử: 05 ngày) để lấy ý kiến của nhân dân.  

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 

15/9/2022 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở; 

- PGĐ Sở (đ/c Đễ);                            
- Trang Wedsite của SNV; 

- Lưu: VT, NV(Dg). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  Nguyễn Vũ Lộc 
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