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UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1875 /SNV-QLNS
V/v lấy ý kiến Nhân dân về
khen thưởng Huân chương
Lao động hạng Nhì đối v i
cán bộ có quá trình cống hiến

Ninh Thuận, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Thuận.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tại Tờ
trình số 19/TTr-ĐUK ngày 26/6/2020 và Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình
số 721/TTr-SKHCN ngày 29/6/2020 - về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Nhì đối v i cán bộ l nh đạo, quản lý đ có quá trình cống hiến;
Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối v i các cá nhân đ có thời gian giữ
chức vụ để đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến theo quy định - đảm bảo phù
hợp v i tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: “Huân chương Lao động hạng
Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục
trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ
quốc, đạt tiêu chuẩn:… đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Giám đốc sở,
Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng đoàn
thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 15 năm trở
lên”; cụ thể như sau:
1. Ông Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh,
có tổng thời gian 19 năm 10 tháng công tác đảm nhiệm các chức vụ để đề nghị
khen thưởng quá trình cống hiến theo quy định:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái: 08 năm (từ tháng 01/2001 đến
tháng 12/2008);
- Bí thư huyện ủy Bác Ái: 01 năm 03 tháng (từ tháng 10/2008 đến tháng
12/2009);
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 năm (từ tháng 01/2010 đến
tháng 12/2012);
- Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh): 07 năm 07 tháng (từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2020).
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2. Ông Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, có tổng thời
gian 18 năm 09 tháng công tác đảm nhiệm các chức vụ để đề nghị khen thưởng
quá trình cống hiến theo quy định:
- Giám đốc Sở Công nghiệp: 05 năm 10 tháng (từ tháng 02/2002 đến tháng
11/2007);
- Giám đốc Sở Công thương: 02 năm 11 tháng (từ tháng 12/2007 đến tháng
11/2010);
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 10 năm (từ tháng 12/2010 đến tháng
11/2020).
Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan phối hợp, đăng tin về thành
tích đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối v i ông Hồ Văn
Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Ông Lê Kim Hùng,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
(chuyên mục đóng góp ý kiến dự thảo văn bản); chuyên trang, chuyên mục có liên
quan trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong thời hạn 10
ngày làm việc để lấy ý kiến Nhân dân - trong đó nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá
nhân có ý kiến, đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ
email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn nêu trên để tổng hợp – đảm
bảo cơ sở xác lập hồ sơ.
(Đính kèm báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng Huân
chương Lao động hạng Nhì).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, QLNS.
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