
 

         

                             Kính gửi:  

                                             - Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

                                             - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                             - Các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; 

                                             - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

          

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-

BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

thi đua, khen thưởng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 

thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

 Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tra cứu Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (mục Thi đua, khen thưởng), Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ 

(mục Hướng dẫn nghiệp vụ - Thi đua, khen thưởng) để tổ chức thực hiện. 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;    

- Đ/c PGĐ SNV phụ trách (b/c); 

- Lưu: VT, THHC.                                                                              

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

   

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

  SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Số:    
Về việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 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 

          Kon Tum, ngày        tháng       năm  
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