
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

  

      Số            /TTr-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - Hạnh Phúc 
  

  

 Cao Bằng, ngày             tháng  11  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

   Kính gửi:  Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 

  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều luật Thi đua, Khen 

thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 

giai đoạn 2016-2020 và Đề án 3 “ Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán” thuộc Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ 

tướng chính phủ; Công văn số 516/PCTNXH-VP, ngày 04 tháng 11 năm 2020 của  

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc hướng dẫn đề nghị tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

     Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc đề nghị tặng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm, cai 

nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2016 – 2020. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng kính trình cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội xét, trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân trong ngành Lao động – 

thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng (có hồ sơ của các tập thể, cá nhân gửi 

kèm tờ trình) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng trình cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội xem xét, quyết định./. 

  
Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lưu TĐKT, VT 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

             Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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