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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021. 

 
       

             Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; 

- Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai (Trưởng  

  khối thi đua các ngành kinh tế tổng hợp. 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

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 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 
Lào Cai quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 42/2019/QĐ-

UBND ngày 20/9/2019 về Sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về 
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết 

định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

Lào Cai Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai và Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 4 Điều 
3 của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.  

Căn cứ vào thành tích thi đua của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng và kết quả 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022 của Khối thi đua các ngành quản lý Kinh tế tổng hợp ngày 30/12/2021. 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng kính trình UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ 
thi đua cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực Giao thông vận tải – Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.               
 

Nơi nhận:                                                                                              
- Như trên; 
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TĐKT Sở, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 Nguyễn Quốc Huy 
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