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Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

V/v khen thưởng tổng kết 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn 2000 - 2020. 

 

 

   Kính gửi:   

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 2549/TTr-SVHTTDL ngày 31/7/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo danh sách dự kiến, giới 

thiệu, đề xuất lựa chọn các tập thể, cá nhân khen thưởng tại Hội nghị tuyên 

dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020 (gừi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu hướng dẫn của 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 1710/HD-BTĐKT 

ngày 08/7/2020 để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

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

2000 - 2020 đảm bảo số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Thịnh 
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