UBND HUYỆN PHÙ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 698 /PGDĐT
V/v xét đề nghị khen thưởng và
thời gian nộp hồ sơ Thi đua-Khen
thưởng năm học 2019-2020.

Phù Cát, ngày 06 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG và MN 19/5 trong huyện.
Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 của Quốc hội nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ 4 từ ngày 21/10-26/11/2003 thông qua;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của VPQH
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh
Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND
tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh
Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen
thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017
của UBND tỉnh Bình Định.
Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường trong huyện thực
hiện một số việc sau:
1. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường trong huyện đọc, nghiên cứu kỹ Quyết
định số 63/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND của UBND
tỉnh Bình Định (có Quyết định gửi kèm) để xét thi đua khen thưởng cho tập thể và
cá nhân đúng theo quy định vì hiện nay Quyết định số 56 của UBND tỉnh có sự
thay đổi và bổ sung so với các quy định trước, đặc biệt là tiểu chuẩn đề nghị khen
thưởng cấp tỉnh.
2. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 17/7/2020 cho bộ phận TĐKT (đ/c
Hải) nhận, đồng thời gửi toàn bộ hồ sơ khen thưởng qua địa chỉ email:
minhhaiphucat@gmail.com. Trong quá trình các trường xét đề nghị khen thưởng,
nếu có gì thắc mắc thì liên hệ đ/c Hải để được hướng dẫn cụ thể.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG
và MN 19/5 triển khai thực hiện và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, các PTP PGD&ĐT;
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