
    SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Số:          /BTĐKT-HCTH   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

V/v lâp̣ dư ̣toán kinh phí thi đua, 

khen thưởng năm 2021. 

 

  

                            
                          Kính gửi: 

                                          - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

               - Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh. 

 
                  

 Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết điṇh số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về viêc̣ ban hành Qu y chế về quản lý công tác thi đua , khen 

thưởng trên điạ bàn tỉnh. 

Để có cơ sở phân bổ kinh phí thi đua, khen thưởng đối với các phong trào thi 

đua theo đợt hoặc chuyên đề do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động năm 2021.  

Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng kinh phí 

lập dự toán gửi về Ban trước ngày 28/8/2020 để Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm 

định gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ cùng với dự toán chi ngân 

sách năm 2021. 

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng kinh phí thi đua, khen thưởng thực hiện các 

công việc sau: 

1. Lập dự toán kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2021 (theo biểu mẫu số 01). 

2. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí  thi đua, khen thưởng năm 2020 

(nếu có), (theo biểu mẫu số 02). 

Ban Thi đua - Khen thưởng xin thông báo để các cơ quan, đơn vi ̣ được 

biết. Các cơ quan, đơn vi ̣ không gửi dư ̣toán theo đúng thời gian trên xem như 

không có nhu cầu sử dụng kinh phí. 

Trân trọng ./. 

         [Biểu mẫu tải trên Website Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh]  

 

Nơi nhận:               KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT. 

 

               PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

                                     Trần Thúy Ái 
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