
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                            

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:       /SLĐTBXH-VP Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2020 

V/v triển khai Hướng dẫn xét tặng Kỷ 

niệm chương năm 2020 
 

Kính gửi: - Các Phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

Căn cứ Công văn số 519/SGDĐT-TĐKT, ngày 10/3/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 

giáo dục" Năm 2020; Công văn số 251/HD-SVHTTDL, ngày 11/3/2020 của Sở Văn 

hóa,Thể thao  và  Du  lịch về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2020; Công văn số 150/SKHCN-VP, ngày 

05/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2020. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng và tương đương, các 

đơn vị trực thuộc, trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn triển khai các nội dung, cụ thể như 

sau: 

1. Nghiên cứu, triển khai bình xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2020 theo 

hướng dẫn tại các văn bản: Công văn số 519/SGDĐT-TĐKT, ngày 10/3/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 251/HD-SVHTTDL, ngày 11/3/2020 của Sở Văn 

hóa,Thể thao  và  Du  lịch; Công văn số 150/SKHCN-VP, ngày 05/3/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ (Được gửi kèm trên hệ thông VNPT-iOffice).  

2. Tiến hành rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện xét 

tặng kỷ niệm chương, gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp. Đồng thời gửi bản mềm vào 

địa chỉ thư điện tử: ntttuong@langson.gov.vn 

3. Thời gian gửi hồ sơ: 

- Đối với hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” và kỷ niệm 

chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020, gửi trước ngày 19/3/2020; 

- Đối với hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch” năm 2020, gửi trước ngày 25/6/2020.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên;                        

- Lãnh đạo Sở;   

- C, PVP;                                                                    

 - Lưu: VT.(T) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Tuấn 

mailto:ntttuong@langson.gov.vn
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