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UY BAN NIIAN DAN
TINU BA R[A-VUNG TAU
S&

'/UBND-SNV

CONG HOA XA 119! CHU NGHLA VIIT NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hnh phüc
Ba Ria - Ving Tàu, ngày -I tháng.4-nám 2021

V/v trin khai, huràng dn thirc hin
Nghj quyêt so 11/202 1/NQ-HDND
ngày 10/12/202 1 cüa HDND tinh.
KInh gui:
- Cáe sâ, ban, ngành tinh;
- Các ci quan Dâng, doàn the tinh;
- Các dcn vj 1irc krcmg vU trang;
- Các cor quan Trung ucYng dóng trên dja bàn tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- Các ca quan, dan vj, doanh nghip trên dja bàn tinh.
Ngày 10/12/2021, Hi dng nhân dan tinh ban barth Nghj quy& s
11/2021/NQ-HDND Quy dnh ye tang thuing danh hiu "Cong dan uu t tinh
Ba Rja — VUng Tàu, có hiu lirc tr ngày 01/01/2022 (Sau day gçi tat là Nghj
quyêt so 11/2021/NQ-HDND). Dê triên khai thirc hin hiu qua Nghj quyêt so
1 1/20211NQ-HDND cUa Hi dông nhàn dan tinh, UBND tinh dê nghj thU trithng
các sâ, ban, ngành tinh; các cor quan Bang, doàn the tinh; các dan vj hrc 1ixcng
vU trang; CC ca quan Trung uo'ng dóng trCn dja bàn tinh; UBND các huyn, thj
xä, thành phô; các cci quan, don vj, doanh nghip trên dja bàn tinh (sau day gci
tat là các ca quan, dan vj) triên khai thirc hin mt so ni dung sau:
1. Các co quan, do'n vi:
- T chüc trin khai sâu rng ni dung Nghj quyt s 11/2021/NQ-HDND
den toàn the can b, cong chi'rc, viên chUc, ngui lao dng và Nhãn dan cUa Ca
quan, dan vj, dja phucmg, ngành thuc phn vi quãn 1.
- Hang näm, chi dto các t chUc, dan vj, bO phn trirc thuc; UBND các xà,
phuèng, thj trân; các thôn (ap, khu phô), to dan phô (tO dan cu) tiên hành rà soát,
phát hin, xét chn cá nhân dU diêu kin, tiêu chuân theo Diêu 4, Diêu 5 Nghj
quyêt so 1 1/2021/NQ-HDND d d nghj Hi dông Thi dua — Khen thung cUa ca
quan, dan vj hçp xét và dê nghj tng Danh hiu "Cong dan uu tU tinh Ba Ria —
VUng Tàu".
- Trén ca sâ d xut, giri thiru tr các t chüc, dan vj, b phn trrc thuc,
Hi dông Thi dua — Khen thithng cUa ca quan, don vj h9p xét 1ira ch9n Ca nhãn
tiêu biêu, xuât sac nhât theo các linh virc gUi ye Ban Thi dua — Khen thuUng (qua
Trung tam Phic vi hãnh chInh cOng cap tinh) vâi so 1ung cii the nhu sau:
+ Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph& Lira ch9n, d xut t6i da
05 cánhân.
+ S& Van hóa và Th thao, S Y t, S Giáo dc và Dào tao: Lira chQn, d
xuât tOi da 04 Ca nhân thuc ngành, linh vtrc quãn 1.
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+ Lien doàn Lao dng tinh: Lra ch9n, d xut ti da 04 Ca nhân là Cong
nhân tiêu biêu.
+ Hi Nong dan tinh: Lira ch9n, d xut ti da 04 cá than là nông dan tiêu
biêu.
+ Các si, ngành, dcYn vj khác: Lra ch9n, d xu.t ti da 02 cá nhân thuc
ngành, lTnh vrc, c quan, dn vi quân l.
- Thai han g1ri h sc các cá nhân có thành tIch tiêu biu, xut sc nht:
truâc ngày 30/4 hang nàm.
2. S& Thông tin và Truyn thông, Báo Ba Rja — Vung Tàu, Dài Phát
thanh và Truyên hlnh flnh:
Thirc hin Cong tác tuyen truyn, ph bin rng rãi Nghj quyt s
1 1/2021/NQ-HDND bang nhiêu hInh thüc trén các phiwng tin thông tin dai
chüng.
3. Be nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh và các Boàn the:
Trin khai Nghj quyt s 1 1/2021/NQ-HDND dn can b, cOng chirc, doàn
viên, hi viên, ngithi lao ding và Nhân dan.
4. Giao Sr Tài chInh:
Hang nam, trên c sâ d xut cüa Sà Ni vii, tham mru UBND tinh b trI
kinh phi tO chirc vic xét ttng thrnmg danh hiu "Cong dan uu tü tinh Ba Ra —
VUng Tàu" ti'r nguôn ngân sách tinh theo quy djnh.
5. Giao S& Ni viii (Ban Thi dua — Khen thtriing)
- Ting hcp kt qua d xut cüa các s, ngành, dja phuang, chü dng phi
hçp vi các si, ngành lien quan thâm djnh thành tich cUa các Ca nhân theo trng
Iinh vrc, báo cáo Hi dông Thi dua — Khen thithng tinh.
- Theo dOi, kim tra, dOn dc tInh hInh trin khai thrc hin Nghj quyt
11/2021/NQ-HDND và tong hcp nhung vung mac, khó khàn trong qua trInh
triên khai thic hin; kjp th?ii báo cáo, tham muu UBND tinh xü 1, báo cáo Hi
dông nhân dan tinh theo quy djnh.
D nghj các cc quan, dan vj trin khai thirc hin./.
(Nghj quyê't s 11/2021/NQ-HDND ngày 10/12/2021 cia H5i dng nhân
dan tinh dtrcic dáng tái trên Trang thông tin H5i dông Thi dua — Khen thithng
tinh, dja chi http.//www. hdtdkt. baria-vungtau. gov. vn).
NinIzn:if
- Nhii trên;
-TTr.TinhUy(báocao);
- TTr.HDND tinh (báo cáo);
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- Cong thông tin din tr tinh;
- Li.ru: VT, SNV.
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