
 

                      Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Tiếp theo Công văn số 129/BTĐKT-NV ngày 05/3/2020 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh về việc thẩm định hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá 

nhân cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đợt 1 năm 2019 (Tờ trình số 

30/TTr-SGDĐT ngày 27/02/2020), trong đó có nội dung: “sau khi có ý kiến của 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban sẽ hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ 

sơ trình khen thưởng theo đúng quy định”. 

Căn cứ Khoản 8, Điều 2, Thông tư số 12/2019TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo như: Sở Giáo dục 

và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 

xét sau khi kết thúc năm học” và ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương tại Công văn số 640/BTĐKT-Vụ III ngày 08/4/2020 thì: “Giám đốc, Phó 

giám đốc, Trưởng phòng, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo 

dục và đào tạo cấp huyện... là các cá nhân và tập thể thuộc ngành giáo dục và đào 

tạo. Do đó, khi xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các trường 

hợp nêu trên được thực hiện đúng theo quy định cùa Khoản 8, Điều 2, Thông tư 

số 12/2019TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”. 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị đơn vị xét, khen thưởng theo thẩm 

quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc 

ngành giáo dục và đào tạo sau khi kết thúc năm học.  

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo để đơn vị biết./. 

SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:             
Về việc thời gian trình hồ sơ đề nghị  

khen thưởng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo  

 

               Kon Tum, ngày      tháng     năm  

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;           

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Đ/c PGĐ SNV phụ trách (b/c);    

- Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

    

Nguyễn Văn Tuấn 
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