
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 

 

Kính gửi:   

  - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

 - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng.  

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 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 cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, khen 

thưởng tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện ngày 03 

tháng 01 năm 2023 về việc xét khen thưởng thành tích công tác năm 2022; 

Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng kính trình Hội đồng thi đua, khen 

thưởng tỉnh xem xét trình UBND tỉnh tặng Danh hiệu Cờ thi đua cho tập thể 

Nhân dân và cán bộ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. 

Có biên bản, danh sách trích ngang, báo cáo thành tích của tập thể kèm theo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV (Thương, Hằng, Bắc). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:        /TTr - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày      tháng  01  năm 2023 
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