
 

THÔNG BÁO 

Tập thể thuộc huyện Yên Khánh đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021 

 
 

Thực hiện Nghị định 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; Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế Thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 

22/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình; 

 Thực hiện Thông báo 1093-TB/HU ngày 17/01/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

  UBND huyện Yên Khánh thông báo danh sách tập thể đủ điều kiện đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

 Danh sách tập đề nghị khen thưởng cấp nhà nước trong năm 2021 được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Yên Khánh tại địa chỉ: 

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn. 

 Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022.         

Ý kiến của tập thể, cá nhân đề nghị gửi về UBND huyện Yên Khánh (qua phòng 

Nội vụ huyện), đồng thời gửi qua địa chỉ thư điện tử: nguyenthithu.neu217@gmail.com 

trước ngày 25/01/2022.  

 
    Nơi nhận: 
  - Phòng Nội vụ; 

  - VP HĐND&UBND huyện; 

  - Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh; 

  - Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 
Số:         /TB-UBND 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Yên Khánh, ngày    tháng 01  năm 2022 
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