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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SNV-BTĐKT Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v đăng tải danh sách tập thể  

đề nghị tặng Huân chương 

Lao động trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Cao Bằng 

 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 
 

Sở Nội vụ nhận được Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động đối với các tập 

thể có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 và khoản 4 Điều 22 Quy chế thi đua, khen thưởng 

tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 

tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ đề nghị Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải danh sách các tập thể đề nghị tặng thưởng 

Huân chương Lao động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng trong thời 

hạn 10 ngày làm việc để lấy ý kiến Nhân dân, cụ thể như sau: 

I. Nội dung (trích yếu) đăng tải: Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến 

nhân dân đối với tập thể trước khi trình tặng thưởng Huân chương Lao động, Sở 

Nội vụ trân trọng thông báo đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động đối với 

02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm: 

1. Huân chương Lao động hạng Nhì: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Cao Bằng. 

2. Huân Chương Lao động hạng Ba: Hội người mù tỉnh Cao Bằng. 

(Có tóm tắt quá trình công tác kèm theo). 
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II. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

số 034, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng, hoặc email: thiduakhenthuong.snv@caobang.gov.vn; hoặc số điện 

thoại: 02063955088. 

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BTĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Văn Miều 
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