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Số: 930/SNV-VP 
 

V/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”. 

 

 

     Quảng Nam, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

            

        

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1741/BNV-VP ngày 29/4/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; Sở Nội vụ 

đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

Tiến hành rà soát, lập danh sách, hồ sơ các cá nhân đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” theo 

quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ, gửi về Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở) trước ngày 10/6/2022 để 

tổng hợp, trình Bộ Nội vụ. 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà 

nước”, gồm: Tờ trình; danh sách; báo cáo thành tích và quá trình công tác đề 

nghị xét tặng; bản sao quyết định khen thưởng và bằng công nhận (nếu thuộc 

diện ưu tiên trong xét tặng); số lượng hồ sơ 02 bộ. 

(Chi tiết có các biểu mẫu đính kèm) 

Đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Nội vụ 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Thị Kim Hoa 
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