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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TB-BTĐKT

Quảng Ngãi, ngàys s

tháng 11 năm 2021

TH Ô N G BÁO
v ề việc trả hồ sơ không giải quyết

Hồ sơ của UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-211027-0001
Người nộp hồ sơ: bà Phạm Thị Hồng Xuân, địa chỉ: xã Nghĩa An, thành phố
Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0969420049
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ V (2021-2026) (khen
thưởng theo đợt hoặc chuyên đề).
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhận
thấy hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân nhân dịp Đại hội Đại biểu
Phật giáo huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ V (2021-2026) chưa đảm bảo điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 31/2021/QĐ-ƯBND ngày
08/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen
thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-ƯBND ngày 20/9/2018 của UBND
tỉnh: “Việc khen thưởng tập thê, cá nhân nhân dịp đại hội nhiệm kỳ (do cấp tỉnh to
chức)... ”. Do đó, hồ sơ đề nghị khen thưởng của UBND huyện Tư Nghĩa chưa đảm
bảo để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.
Đối với các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn và có thành tích xuất sắc tiêu biểu,
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét, lựa chọn trong
toàn tỉnh để đề nghị Chủ tịch ƯBND tỉnh khen thưởng nhân Đại hội Đại biểu Phật
giáo tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022.
Mời bà Phạm Thị Hồng Xuân đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/BỘ
phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ.
Bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục hành
chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/ Bộ
phận Tiêp nhận hô sơ và Trả kết quả)
Nơi nhận:
UBND huyện Tư Nghĩa;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
-

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;

- Ban TĐKT tỉnh;
-Lưu: VT, NV2.

