
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 
 

                   Số: 50 /TĐKT 

V/v xin ý kiến nhân dân đối với các 

tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân 

chương Lao động các hạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   - Báo Giáo dục và Thời đại; 

     - Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng. 

 

Thực hiện 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, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng 

thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 03 tập thể (có Danh sách kèm theo).  

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, 

Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ đăng tải thông tin để xin ý kiến 

nhân dân đối với trường hợp nêu trên và có Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi 

về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 3 tháng 3 năm 2020. 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: TĐKT. 
 

 

VỤ TRƯỞNG  

 

 

                            Trịnh Xuân Hiếu 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng 

 (Kèm theo Công văn số:50 /TĐKT ngày 26 tháng 02 năm 2020) 

STT 

Giới/ 

Học hàm/ 

học vị 

Tên tập thể/cá nhân Chức vụ/Đơn vị 
Đề nghị khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 

1.   
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

và An ninh 
Đại học Huế 

Huân chương Lao 

động hạng nhất 
Thường xuyên 

2.   
Công đoàn Trường Đại học Y 

Dược 
Đại học Huế 

Huân chương Lao 

động hạng nhì 
Thường xuyên 

3.  
 Phòng Đào tạo Đại học, Trường 

Đại học Y Dược 
Đại học Huế 

Huân chương Lao 

động hạng ba 
Thường xuyên 

 

Danh sách trên có 03 tập thể. 

 

 


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-02-27T08:15:58+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Trịnh Xuân Hiếu<txhieu@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




