
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  508 /SVHTTDL-VP 

V/v xét tặng danh hiệu Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hà Tĩnh, ngày  04   tháng 06   năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai việc xét tặng danh hiệu Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa, Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 

01/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, tổ chức xét và lập danh 

sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Văn phòng Sở trước ngày 

15/06/2019 và gửi bản mềm qua email thanhngan.miss@gmail.com để tổng hợp, 

báo cáo Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng các phòng ban, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trường CĐ Nguyễn Du; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                 (Đã ký) 

 

 

Lê Thị Loan 
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Mẫu số 3 

Cơ quan cấp trên………. 

Đơn vị………………….  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

   Địa danh, ngày … tháng … năm…… 

      

  

DANH SÁCH 

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch” 

TT 

Họ 

và 

tên 

Năm 

sinh, 

Giới tính 

Nghề 

nghiệp, 

Chức vụ, 

Nơi công 

tác 

Đối 

tượng 

(Điều 5 

đến 

Điều 8) 

Quá trình 

hoạt động 

trong ngành 

VHTTDL 

Tổng số 

năm công 

tác trong 

ngành 

VHTTDL 

Tóm tắt 

thành 

tích 

(đối 

tượng 

xét theo 

Điều 6, 

7 và 8) 

Ghi chú 

    Nam Nữ     

Từ 

tháng, 

năm 

đến 

tháng, 

năm 

Làm 

gì, ở 

đâu 

      

1           

2           

3           

  

Người lập danh sách 

(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại) 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



Mẫu số 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

Địa danh, ngày…… tháng…… năm 

BẢN TÓM TẮT 

Quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 

I. Sơ lược tiểu sử bản thân 

- Họ và tên: ………………………. Giới tính: ………………. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ……….. Dân tộc: ……………….. 

(Quốc tịch: ……… nếu là người nước ngoài) 

- Hộ khẩu thường trú: …………… 

- Chức vụ và nơi công tác: 

- Số năm công tác: 

- Ngày nghỉ hưu (nếu có): 

- Số điện thoại liên lạc: ………. 

II. Quá trình công tác trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với cá 
nhân được xét tặng Kỷ niệm chương là người công tác trong Ngành) 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

  

  

III. Tóm tắt những đóng góp cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(đối với cá nhân được xét Kỷ niệm chương là người công tác ngoài Ngành, 

người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài). 

  

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai ký tên 



(đối với cá nhân công tác trong Ngành) 

(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình 

hồ sơ về thành tích đề nghị khen 

thưởng 
(đối với cá nhân công tác ngoài Ngành, 

người Việt Nam ở nước ngoài và người 

nước ngoài) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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