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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG SỞ  

Số: 46  /VPS Sóc Trăng, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

V/v lấy ý kiến góp ý Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng 

 

 

              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; 

 Nhằm cập nhật Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Văn phòng Sở đã xây dựng xong dự thảo 

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Quy định).  

 Văn phòng Sở đề nghị các Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở tổ chức lấy ý kiến góp ý của công chức, viên chức và người lao động 

thuộc phòng, đơn vị mình quản lý để đóng góp đối với dự thảo Quy định nêu trên, 

đồng thời tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Sở trước ngày 10/9/2019 

để báo cáo lãnh đạo Sở và hoàn thiện Quy định trình Giám đốc Sở ban hành. 

(Kèm theo Dự thảo quy định và Bảng thuyết minh so sánh  

những điểm sửa đổi, bổ sung giữa quy định cũ và mới) 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các phòng, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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