
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ NỘI VỤ 

Số:        /SNV-TĐKT 
 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết Quy định về tặng thưởng 

danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 

6 năm 2015, 

Căn cứ Công văn số 245/HĐND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết, 

trong đó có ý kiến thống nhất với nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tại Tờ trình số 193/TTr-UBND. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tặng thưởng 

danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

- Triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

thuộc thẩm quyền quản lý để góp ý 02 dự thảo trên. 

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ (Ban 

Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 22 tháng 11 năm 2021 để kịp thời tổng 

hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

(Kèm theo: 1. Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 2. Dự thảo Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; 3. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý) 

Nơi nhận: 
- Như trên;             
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh (p/h đăng tin); 

- Giám đốc SNV; 

- Lưu VT, VP, TĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bách Tiến 
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