
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

Số:        /UBND- NV 
V/v tiếp nhận hồ sơ khen 

thưởng đối với giáo viên đang 

công tác tại vùng có điều kiện 

kinh tế- xã hội đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn huyện.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hạ Lang, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 2271/SNV-BTĐKT ngày 06/10/2022 của Sở Nội 

vụ về việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng đối với giáo viên đang công tác tại vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Để đảm bảo công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng cấp 

có thẩm quyền đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng 

Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc sau đây: 

1. Thông báo tới các đơn vị trường học trong toàn huyện về các điều kiện,  

tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ khen thưởng đối với  giáo viên đang công tác tại vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn huyện theo nội dung hướng 

dẫn tại Công văn số 1612/UBND-NC, ngày 30/5/20217 của UBND tỉnh Cao 

Bằng (Có đính kèm công văn này). 

 2. Rà soát, tổng hợp, thẩm định đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trường học, gửi trực tiếp về 

Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 14 tháng 10 năm 2022 để thẩm định và báo cáo 

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xem xét trình Chủ tịch tịch UBND tỉnh 

Cao Bằng tặng Bằng khen. 

 Lưu ý: Hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp bản giấy trực tiếp, trong đó báo 
cáo thành tích chỉ in bằng giấy trắng khổ A4 không đóng quyển. 

Căn cứ các nội dung trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, chủ động 

triển khai thực hiện. Trường hợp, quá thời hạn nộp hồ sơ theo yêu cầu mà không có 

hồ sơ đề nghị khen thì coi như không có nhu cầu đề nghị khen thưởng và Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm về nội dung này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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