
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:            / SNV-BTĐKT 

V/v cho ý kiến về các dự thảo quy định 

việc xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải 

đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

 

  
 Kính gửi:  - Các Sở, ban, ngành; 

- Cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Để ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: Quyết định số 

21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 Ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải 

đăng” tình Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 

13/6/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải 

đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-

UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh. Thực hiện các Quyết định trên, năm 

2017 và năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 đợt xét tôn vinh và trao 

giải thưởng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về xây 

dựng  quy chế giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Căn cứ kết 

luận cuộc họp tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh: 

“Trong thời gian chờ Chính phủ sửa đổi Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 

28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý xét tôn vinh 

danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, giao Ban Thi 

đua – Khen thưởng nghiên cứu xây dựng Quy chế xét tặng giải thưởng “Ngọn 

Hải đăng” theo hình thức văn bản hành chính (quyết định cá biệt) để quy định 

việc xét tặng giải thưởng trong năm 2021, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định quy phạm pháp luật để hủy bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-

UBND ngày 14/8/2017 và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh.” 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp các cơ 

quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế xét tặng giải thưởng “Ngọn Hải đăng” theo hình thức văn bản 

hành chính (quyết định cá biệt) để quy định việc xét tặng giải thưởng trong năm 

2021; đồng thời dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ 02 quyết định quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh: Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 

Ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội 



2 

 

dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tình Bà Rịa – Vũng Tàu ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND 

tỉnh. 

Nay Sở Nội vụ xin gửi dự thảo các văn bản trên đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đóng góp ý kiến. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – 

Khen thưởng) trước ngày 05/6/2021 để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Bách Tiến 
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