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HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
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 THÔNG BÁO 

 Kết quả bình xét Thi đua - Khen thưởng dịp tổng kết năm học 2021-2022 
  
 

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/3/2020 của Sở 

LĐTBXH ban hành quy chế thi đua, khen thưởng ngành Lao động- Thương binh 

và Xã hội; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (TĐKT) ngày 12/7/2022. Hội đồng TĐKT Sở 

thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng dịp tổng kết năm học 

2021-2022, cụ thể như sau:   

I. KẾT QUẢ TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

 Hội đồng TĐKT Sở đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập 

thể, cá nhân trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, cụ thể:  

1. Đề nghị công nhận các danh hiệu  

- Lao động tiên tiến: 59 cá nhân 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01 cá nhân 

- Tập thể Lao động tiên tiến: 09 tập thể (01 tập thể lớn; 08 tập thể nhỏ) 

- Xét đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc: 01 tập thể nhỏ  

2. Đề nghị khen thưởng 

- Giấy khen của Giám đốc Sở: 09 cá nhân; 03 tập thể.  

- Xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: không 

- Xét đề nghị Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen: không 

 II. KẾT QUẢ BÌNH XÉT CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT SỞ  

 Sau khi thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng, kết 

quả như sau:   

1. Công nhận các danh hiệu  

- Lao động tiên tiến: 58 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01  

- Tập thể Lao động tiên tiến: 09 tập thể (01 tập thể lớn; 08 tập thể nhỏ) 

- Xét đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc: 01 tập thể nhỏ  

2. Hình thức khen thưởng 

Giấy khen của Giám đốc Sở; 03 tập thể; 09 cá nhân  

(Có danh sách kèm theo) 

3. Các trường hợp không khen thưởng 

3.1. Cá nhân 
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- Trường hợp cá nhân bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: Không xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” vì qua phân tích, đánh giá cá nhân chưa chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm pháp luật bị có 

Quyết định khởi tố của cơ quan Công an và kết quả bình bầu có tỷ lệ đồng ý không 

đảm bảo từ 70% trở lên. 

Hội đồng TĐKT Sở thông báo kết quả bình xét Thi đua - Khen thưởng dịp 

tổng kết năm học 2021-2022 đến trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn và các thành 

viên Hội đồng TĐKT Sở biết, mọi ý kiến đề nghị các đơn vị trực tiếp liên hệ Bộ phận 

Thường trực Hội đồng (Văn phòng Sở) để được giải đáp hoặc qua số điện thoại 0253 

776 169. Đến trước ngày 21/7/2022, mọi ý kiến không được giải quyết và Hội đồng 

TĐKT trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức ra quyết 

định khen thưởng./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Lãnh đạo Sở; 

- Trường CĐNLS; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT; 

- Lưu: VT (LTH). 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LĐTBXH 

Phạm Đức Huân 
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DANH SACH NHẬN VĂN BẢN 

 

1. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn  

2. Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở  

- Ông Phạm Đức Huân 

- Bà Hà Thị Hải Yến 

- Ông Đàm Văn Chính  

- Ông Nguyễn Mạnh Cường 

-  Ông Lô Tiến Vinh 

- Bà Hoàng Thị Hải 

- Bà Nguyễn Thanh Hải 

- Ông Hoàng Văn Thả 

-  Ông Lê Quang Hồng 

- Bà Hứa Thị Kiều Phượng 

- Bà Lê Thanh Hà 
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