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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể trong thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 giai đoạn 2000 - 2020 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể đã có thành tích trong 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2000 - 2020; 

Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Cao Bằng xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 

01 tập thể: Xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung huyện Hòa An (có biên bản họp của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen 

thưởng kèm theo). 

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xem xét, tổng hợp 

trình cấp trên khen thưởng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn 2000 - 2020 

  

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện Hòa An đã tiến hành họp xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện gồm có: 15/15 người. 

1. Ông Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng huyện - Chủ toạ cuộc họp. 

2. Bà Tô Thị Hoa Đan - Chuyên viên phụ trách công tác Thi đua, khen 

thưởng huyện - Thư ký cuộc họp. 

II. NỘI DUNG  

Xét thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 

2020. 

1. Ông Bế Đặng Chuyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội 

đồng - Thi đua khen thưởng huyện quán triệt nội dung cuộc họp và thông qua 

Hướng dẫn số 1564/HD-SNV ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về 

việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. 

2. Các thành viên dự họp thảo luận và thống nhất đề nghị Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen cho 01 tập thể: Xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An (trước sắp 

xếp xã là xóm làng Đền + Xóm Na Lữ xã Hoàng Tung cũ). 

Biên bản đã được thông qua cuộc họp, mọi thành viên đều nhất trí 100% 

cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày./.  

    

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hoa Đan 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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