SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH SÓC TRĂNG
VĂN PHÒNG SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63 /VPS
V/v đề nghị góp ý đối với Quy
chế hoạt động của Hội đồng Thi
đua, khen thưởng Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua,
khen thưởng tỉnh Sóc Trăng;
Thực hiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng và ý kiến chỉ đạo của
lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở đã xây dựng xong dự thảo Quy chế hoạt động của Hội
đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
Trước khi trình lãnh đạo Sở xem ban hành, Văn phòng Sở đề nghị các Thủ
trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiên cứu, đóng góp đối với dự
thảo quy chế nêu trên. Ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Sở trước ngày 25/11/2019
để hoàn thiện và báo cáo lãnh đạo Sở ban hành Quy chế để làm cơ sở triển khai thực
hiện. Sau thời trên, nếu Văn phòng không nhận được ý kiến góp ý sẽ xem như phòng,
đơn vị đồng ý với dự thảo.
(Kèm theo Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng)
Vì nhiệm vụ chung, Văn phòng Sở rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp
của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

