
TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 

U( BAN NI-IAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Till XA CIA LO 

S: /UBND-NV 
V/v khen thrnng thành tIch tiêu biêu, xuât sac 
trong cong tác phOng, chông djch COVID- 19 

Cira Lô, ngày tháng 9 nãm 2021 

KInh güi: 
- UBMTTQ và các ban, ngành, doàn the cap thj; 
- Các don vj sir nghip trirc thuc cp thj; 
- Uy ban nhân dan các phung. 

Thrc hin Cong van s 248/BTDKT-NVT ngày 06/9/2021 cüa Ban Thi dua — 

Khen thu&ng Tinh v vic khen thu&ng thành tIch tiêu biêu, xuât sac trong cong tác 

phông, chng djch COVID- 19, UBND thi xâ dC nghj các UBMTTQ, các ban, ngành, 

doàn th cp thj; UBND các phi..rng; Các don vj str nghip trirc thuc UBND thj xä: 

1. Khn truang phát hin, d xut khen thuang kjp thOi cho nhmg trurng hçTp 

có thânh tIch tiêu biu, xut sc trén tuyn dAu Va nhUng tm gtrong hy sinh quên 

mInh trong cong tác phông, chng djch C OVID-i 9; nhUng tInh nguyen viên và nhüng 

nguñ lam cOng the thin nguyen dang ngày dêrn cüng vó ngLthi dan chng ch9i li 

dich bênh COVID-19. 

2. Trên co si hiking dn ti Cong van s 174/BTDKT-NVH ngày 25/6/2021 

cüa Ban Thi dua —Khen thuing tinh v vic hung dn khen thiking trong 

phông, chng djch bnh COVID-19, các don vj hoàn thin và gui h so d trInh Ban 

Thi dua —Khen thiking tinh t6ng hp, thy'c hin các quy trInh tip theo (Gfri kern Cong 

van so 174/BTDK.T-NVH ngây 25/6/202 1). 

3. Khi d nghj khen thiking, dan vj gth h so dng thô'i güi các file mrn vào 

dja chi mail: tranphuongdungL1bndgmail.com.  

D nghj UBMTTQ thj xà và các ban, ngành, doàn the Cap thj có lien quan; 

UBND các phiking trin khai thrc hin và gl'ri h so khen thtthng nêu trên v Uy ban 

nhân dan thj xa (qua phông Ni vii) trikic ngày 18/9/2021 d tng hcip./. 

DôcIp-Tydo-Hnh phüc 

Ncr! n/i in: 
- Nhu trén; 
- UBBC thj xa; 
- Chü tch, các PCT UBND thi x; 
- Lu'u VT NV 

QV 
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