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TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu  

\tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 
 
 

                          Kính gửi: UBND tỉnh Lào Cai. 
 

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 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; 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc 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 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng Lào Cai ngày 11/12/2021. 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đề nghị Hội đồng Thi đua khen 
thưởng tỉnh xét và trình UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể LĐXS cho 03 tập thể đã 

có thành tích xuất sắc trong năm 2021 cụ thể như sau: 

(1). Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng tỉnh Lào Cai; 

(2). Phòng Quản lý Giao thông, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; 

(3). Chi cục giám định xây dựng, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai xét và trình UBND tỉnh 

Lào Cai phê duyệt./. 
      

Nơi nhận:                                                                                              
- Như trên; 
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP, TĐKT Sở. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Quốc Huy 
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