
 

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

Số:           /BTĐKT-NV 
 

V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 

phong trào thi đua năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  18  tháng 4  năm 2022 

 

 

Kính gửi:     

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 

 

Để chuẩn bị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 

2022, Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn một số nội dung về việc tổng kết 

phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Về tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm học 

2021-2022, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện theo Hướng dẫn số 19/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 12/11/2021 

của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết phong 

trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021. 

2. Về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Khen thưởng cấp tỉnh: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện theo đúng thời gian và địa điểm như sau: 

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng 

khen của UBND tỉnh trình trước ngày 01/7/2022. 

- Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và “Chiến sĩ 

thi đua cấp tỉnh” trình từ ngày 01/7 đến ngày 08/7/2022. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh, địa chỉ: http:/dichvucong.baria-vungtau.gov.vn. 

b) Khen thưởng cấp Nhà nước:  

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước ngày 

15/7/2022. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp tại Ban Thi đua – Khen thưởng, số 01 đường 

Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, đồng thời gửi file 

điện tử của hồ sơ đến địa chỉ mail công vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng 

(btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn). 
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Trên đây là một số nội dung hướng dẫn chuẩn bị tổng kết phong trào thi 

đua năm học 2021-2022, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các đơn vị, địa 

phương quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Phòng: Nội vụ, P.GDĐT 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, VP, NV. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Thúy Ái 
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