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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 860/LĐLĐ-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

 
 

  

 
 

 

Kính gửi:  

                    - Công đoàn ngành Y tế; 

           - Công đoàn ngành Giáo dục; 

                    - Công đoàn Viên chức tỉnh; 

           - LĐLĐ huyện Hải Lăng. 
   

Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; 

Để kịp thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho những cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có cán bộ, đoàn 

viên đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (có danh sách và 

Quyết định 2095/QĐ-BTCHT ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo) làm hồ 

sơ khen thưởng Bằng lao động sáng tạo theo hướng dẫn tại Quyết định số 338/QĐ-LĐLĐ 

ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh v/v ban hành quy chế khen thưởng của 

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. 

 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai và gửi hồ 

sơ đề nghị về LĐLĐ tỉnh trước ngày 10/9/2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn 

đề vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Chánh Văn phòng 

LĐLĐ tỉnh (ĐT: 0905.861.333) để hướng dẫn./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên;                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/cáo); 

- Lưu: VT 

 

 

 
                                                                             Nguyễn Đăng Bảo 

V/v đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam   

tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 
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