
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:          /UBND-NV 
Về việc rà soát, tổng hợp danh 

sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ 

chức nhà nước” năm 2020 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh,  ngày        tháng 5  năm 2020 

          

Kính gửi:  

                 - Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 825/SNV-VP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở 

Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến 

hành rà soát, tổng hợp danh sách công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý 

của đơn vị đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 

14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ 

niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, cụ thể: 

 - Rà soát, tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2020. 

 - Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ 

chức nhà nước” năm 2020, theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 14/2019/TT-

BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương 

về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ (gửi kèm Thông tư số 

14/2019/TT-BNV). 

Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15 

tháng 5 năm 2020. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                          
- Như trên;     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện;                                             
- Lưu: VT, NV. 

                                  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trịnh Trường Huy 
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