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Kính gửi:   
      - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

      - Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

      - UBND các xã, phường, thị trấn; 

      - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa  

   bàn tỉnh; 

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

thi đua tại tỉnh. 

 

 Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Thường trực Tỉnh uỷ có công văn số 6588-

CV/TU Về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công 

dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, trong đó có chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiệc việc xét tặng danh hiệu bắt đầu từ năm 2020. Để kịp thời triển khai việc xét 

tặng danh hiệu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, trong năm 2020, UBND 

tỉnh đã ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu” theo hình thức văn bản hành chính (quyết định cá biệt, số 3652/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019) và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết cá biệt (Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020) về 

mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu” năm 2020. Trên cơ sở các văn bản quy định trên, trong năm 2020, 

UBND tỉnh đã tổ chức xét tặng, trao danh hiệu cho 10 công dân ưu tú trong Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V vào tháng 10 năm 2020. 

Để tiếp tục tổ chức biểu dương, tôn vinh và có phần thưởng xứng đáng cho 

các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có những đóng góp, cống hiến cho 

sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm tiếp 

theo. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng 

danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” theo hình thức văn bản quy 

phạm pháp luật và có Công văn  số 199/SNV-TĐKT ngày 04/3/2021 gửi các cơ 

quan, đơn vị, địa phương góp ý. Nay, Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công 

dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật 

để trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp 

cuối năm 2021. 
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Để đảm bảo thời gian tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 

Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức chi tiền 

thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

Nội dung góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ 

(Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) trước ngày  03/5/2021 để tổng hợp, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa 

phương./. 

(Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức chi tiền thưởng cho cá nhân 

đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trang thông tin điện tử Hội đồng 

Thi đua – Khen thưởng tỉnh)  

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

- GĐ Sở Nội vụ (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh (đăng Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh (lấy ý kiến); 

- Lưu VT, BTĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bách Tiến 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-31T14:09:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Bách Tiến<tienhb@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-31T15:12:02+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonoivu@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-31T15:12:02+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonoivu@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-31T15:12:03+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonoivu@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-31T15:12:03+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sonoivu@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




