
SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BTĐKT-NV Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 
 

V/v thay đổi thời gian trình hồ sơ  

đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2021 

đối với cụm, khối thi đua thuộc tỉnh 

 
 

 

Kính gửi: 

- Các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia 

thi đua tại tỉnh. 

 

Ngày 12/11/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có Công văn số 

19/HĐTĐKT – BTĐKT về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng năm 2021, trong đó có quy định về thời gian các đơn vị tự chấm 

điểm nội dung 3 và điểm thưởng về thi đua, khen thưởng gửi về Ban Thi đua – Khen 

thưởng trước ngày 20/12/2021 và trình hồ sơ đề nghị khen thưởng trong khoảng 

thời gian từ ngày 7/01/2022 đến ngày 15/01/2022. 

Tuy nhiên, ngày 22/11/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 2020-

CV/BTCTU về nhận xét, xếp hạng thi đua đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh 

ủy. Trong đó, quy định thời gian gửi kết quả đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng 

về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 15/12/2021 để làm căn cứ đánh giá xếp loại 

Đảng bộ.  

Để đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại thi đua 

khen thưởng về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định, Ban Thi đua – Khen thưởng 

– cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xin thông báo thay 

đổi thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc 

tỉnh như sau: thời gian các đơn vị tự chấm điểm nội dung 3 và điểm thưởng về thi 

đua, khen thưởng gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng trước ngày 03/12/2021 và trình 

hồ sơ đề nghị khen thưởng trong khoảng thời gian từ ngày 9/12/2021 đến ngày 

14/12/2021. 

Để đảm bảo tiến độ đề nghị khen thưởng nêu trên, Ban Thi đua – Khen 

thưởng đề nghị cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh khẩn 

trương triển khai việc tổng kết, đánh giá và bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng 

trong cụm, khối theo đúng quy định tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 

 

KHẨN 
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14/8/2020, Quyết định 1304/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh và Công 

văn số 19/HĐTĐKT – BTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng tỉnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h);    
- Chủ tịch, PCT.HĐTĐKT tỉnh (để b/c);                        
- Các TV Hội đồng TĐKT tỉnh;    

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Trà Thanh Tính 
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