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Hô sa cûa: Sa Giâo duc và Dào tao; dia chî: Phuàng Truang Quang
Trong, Thành phô Quàng Ngâi, tînh Quàng Ngâi.
Mâ so biên nhân: 000.00.34.H48-200901-0002
Nguài nôp hô sa: Bà Phan Thi Kim Duyên
Diên thoai liên hê: 0973137197
Nôi dung yêu câu giâi quyêt: dê nghi tang Bàng khen cap tînh (thành tich
toàn diên hàng nam).
Sa Giào duc và Dào tao cô Ta trinh sô 767/TTr-SGDBT ngày 31/8/2020
vê viêc dê nghi UBND tînh tang Cà thi dua, công nhân Tâp thê Lao dông xuât
sac và Bàng khen cho câc tâp thê, câ nhân cô thành tîch xuât sac trong nam hoc
2019-2020;
Qua thâm dinh hô sa, thû tue dê nghi khen thuàng cûa Sa Giâo duc và
Dào tao, Ban Thi dua - Khen thuông tînh kînh dê nghi Sô Giâo duc và Dào tao
bô sung, diêu chïnh và hoàn thiên hô so:
1. Công nhân danh hiêu “Tâp thê lao dông xuât sac” cho 09 tâp thê/tông
sô 57 tâp thê dat danh hiêu tâp thê lao dông tiên tiên:
Qua kiêm tra thuc tê minh chûng kèm theo thi chî cô 45 tâp thê dupe
công nhân tâp thê lao dông tiên tiên nam hoc 2019 - 2020. Theo qui dinh tai
diêm d, khoân 2, Diêu 8 Qui chê ban hành kèm theo Quyêt dinh sô 26/2018/QDUBND ngày 20/9/2018 cûa UBND tînh Quàng Ngâi (tâp thê LDXS qui dinh
không quâ 15%/tông sô tâp thê LDTT);
Trong dô cô 01 tâp thê Phông chïnh tri tu tuông, Sô Giâo duc và Dào tao
không dû diêu kiên vi chua cô câ nhân dat danh hiêu chiên sï thi dua co sô nam
hoc 2019 - 2020 (qui dinh tai diêm d, khoân 1, Diêu 27 Luât Thi dua, Khen
thuông ngày 26/11/2003).
2. Tang Bàng cûa Chü tich UBND tînh cho 17 câ nhân/118 câ nhân dat
chuân là chua dâm bâo tÿ le qui dinh tai khoân 2, Diêu 12 Qui chê ban hành kèm
theo Quyêt dinh sô 26/2018/QD-UBND ngày 20/9/2018 cûa UBND tînh Quàng
Ngâi (qui dinh không quâ 10%/
Moi bà Bà Phan Thi Kim Duyên dên tai Trung tâm Phuc vu hành chïnh
công/Bô phân Tiêp nhân hô so và Trâ kêt quâ nhân lai hô so dê bô sung, diêu
chïnh và hoàn thiên hô so và cô quyên phân ânh, khiêu nai vê viêc không dupe

giâi quyêt thü tue hành chmh theo quy dinh cüa phâp luât hiên hành (cô hô sa
kèm theo).!.
No'i nhân:
- Nhir trên;
- GD, PGD SàN ôi vu (bâo câo);
- TT Phuc vu hành chmh công/Bô phân
Tiêp nhân hô sa và Trâ kêt quà;
- Lânh dao Ban TDKT tinh;
- Luu: VT, Nvul.
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