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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Khoản 10 Điều 45 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 quy định “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen 

thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”. 

Để đảm bảo thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh đăng thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân đề 

nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh (có nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước đợt I/2023 kèm theo). 

Sở Nội vụ rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Trần Việt Thắng 
 

 

 

 



LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN 

THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT I NĂM 2023 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 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, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị Chủ 

tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cụ thể như sau:  

1. Danh sách lấy ý kiến  

 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Hình thức đề nghị 

khen thưởng 

1 Ông Tống Thanh Hải 
Phó Chủ tịch thường trực 

UBND tỉnh 

Huân chương Lao 

động hạng Nhất 

2 Bà Nguyễn Thị Loan 

Giám đốc Công ty Cổ phần 

Đầu tư và phát triển Chè 

Tam Đường tỉnh Lai Châu 

Huân chương Lao 

động hạng Ba 

2. Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc (Từ ngày 15/02/2023 đến hết 

ngày 28/02/2023).  

3. Hình thức tham gia ý kiến: Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi 

văn bản về Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh): Địa chỉ: Tầng 1 nhà D, khu hợp khối, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoặc địa chỉ Email: 

btdkt.sonv@laichau.gov.vn./ 
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