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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày 18  tháng 11 năm 2019 

                 

                                       

Kính gửi: 

 

 

- Sở Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 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 (được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: 

www.moha.gov.vn), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư 

số 12/2019/TT-BNV, chủ động thực hiện và hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

thực hiện theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung vượt 

thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh); 

- Lưu: VT, TH (đ_12b). 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vinh 
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