
SỞ NỘI VỤ KHÁNH HÒA 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  

Số:        /BTĐKT-NV 

           V/v lấy ý kiến nhân dân  

    đối với các trường hợp đề nghị  

       khen thưởng cấp Nhà nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ban Thi đua - Khen thưởng nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước, như sau: 

- Tờ trình số 562-TTr/BTCTU ngày 16/6/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Khánh Hòa về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 

ông Lê Văn Khải, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; 

- Tờ trình số 40/TTr-VP  ngày 04/6/2020 của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động 

hạng Ba cho ông Lê Xuân Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Công văn số 1578/SVHTT-QLVHGĐ ngày 30/7/2020 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc đề xuất khen thưởng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 đề nghị tặng Huân 

chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ thị xã Ninh Hòa.  

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng có quy định: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước 

khi trình khen thưởng Huân chương lấy ý kiến nhân dân trên các phương 

tiện truyền thông của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và 

đúng quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng đăng tải danh sách các trường hợp 

đề nghị tặng thưởng Huân chương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa 

và Website Sở Nội vụ Khánh Hòa để Nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa tham gia đóng góp ý kiến. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Thi 

đua - Khen thưởng, khu Liên cơ số 01 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang 

hoặc qua địa chỉ email: btdkt@khanhhoa.gov.vn. Thời gian nhận thông tin phản 

hồi kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020, rất mong 

nhận được ý kiến góp ý của Nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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Danh sách đăng lấy ý kiến gồm:  

1. Ông Lê Văn Khải, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa 

đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì;  

2. Ông Lê Xuân Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 

3. Nhân dân và cán bộ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đề nghị tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba ./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; 

- Website Sở Nội vụ Khánh Hòa; 

- Giám đốc Sở Nội vụ (để báo cáo - VBĐT); 

- Lưu: VT, PNV, PV. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

Văn Ngọc Sen 
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