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Qua thám dinh hó sa, thü tuc dé nghi khen thuáng cúa Cóng an tính
Quáng Ngái, Ban Thi dua - Khen thuáng tính có y kién nhu sau:
Theo Cóng van 1654/SNV-TBKT ngáy 18/8/2020 cüa Sor Noi vu ve viec
khen thuáng dói vói tap thé, cá nhan có thánh tích xuát sác trong cóng tác
phóng, chóng tham nhüng, quy dinh thói gian nop hó so dé nghi Báng khen cáp
tính tru’ó'c ngáy 30/8/2020. Sau khi tóng hgp hó so cüa các ca quan, dan vi, día
phuang dé nghi Chü tich UBND tính tang Báng khen, Só Noi vu (Ban Thi dua Khen thuáng tính) có Cóng van só 78/BTBKT-NV1 ngáy 09/9/2020 güi Ban
Noi chính Tính üy, Üy ban Kiém tra Tính üy vá Thánh tra tính dé tham van y
kién lám ca sá trinh khen thuáng cho các tap thé, cá nhán trong cóng tác phóng,
chóng tham nhüng;
Trén ca sá y kién cüa Ban Noi chính Tính üy tai Cóng van só 3712CV/BNCTU ngáy 16/9/2020, Üy ban Kiém tra Tính üy tai Cóng van só 1572CV/UBKTTU ngáy 17/9/2020 vá Thánh tra tính tai Cóng van só 636/TTT-VP
ngáy 18/9/2020; Ban Thi dua - Khen thuáng tính tham muu Só Noi vu trinh Chü
tich UBND tính khen thuáng tai Cóng van só 1957/SNV-TBKT ngáy 24/9/2020
vá Chü tich UBND tính có Quyét dinh khen thuáng só 1488/QB-UBND ngáy

02/ 10/ 2020.
Ngáy 24/9/2020, Cóng an tính Quáng Ngái güi Tó trinh só 4023/TTrCAT-PV01(PX03) dé nghi khen thuáng thánh tích trong cóng tác phóng, chóng
tham nhüng, dá quá thói gian theo quy dinh. Ban Thi dua - Khen thuáng tính dá
láy y kién các ca quan có lién quan vá dá trinh Chü tich UBND tính khen
thuáng. Do dó, Ban Thi dua - Khen thuáng tính kính chuyén trá lai hó so cho
Cóng an tính theo quy dinh.

Mái óng Phan Van SI den tai Trung tám Phuc vu hánh chính cóng/Bó
phan Tiép nhán hó so vá Trá két quá cüa Só Noi vu dé nhán lai hó so dé nghi
khen thudng cüa Cóng an tinh (có hó so kém theo)./
Noinhán:
- Cóng an tinh;
- Trung tám phuc vu hánh chính cóng/Bo
phan tiép nhán hó sa vá Trá két quá;
- Lánh dao Ban TDKT;
- Luu: VT, NV1

