UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 34

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 06 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
__________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và 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 và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng 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; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ Biên bản số 102/BB-HĐTĐKT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh và Thông báo số 614-TB/TU ngày 28 tháng 6
năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc đề nghị khen cấp Nhà
nước;
Xét thành tích quá trình cống hiến, lâu dài liên tục trong cơ quan, tổ chức, Uỷ
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch
Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân thuộc tỉnh Đồng
Tháp đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp
xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể như sau:
1. Ông Châu Hồng Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh,
nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp
- Tham gia công tác từ tháng 6/1981; Vào Đảng chính thức ngày
05/04/2001; Nghỉ hưu từ tháng 4/2020.
- Thời gian giữ chức vụ đề nghị khen thưởng:
+ Từ tháng 10/2014 - 3/2020 (5 năm 5 tháng) giữ chức vụ: Uỷ viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
+ Từ tháng 11/2010 - 3/2020 (9 năm 4 tháng), giữ các chức vụ: Giám đốc
Sở Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Theo qui định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ:
+ Thời gian xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy hoặc chức vụ tương đương là từ 06 năm đến dưới 10
năm (thiếu 7 tháng).
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+ Thời gian xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho
Giám đốc Sở, ngành hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm (thiếu
8 tháng).
Theo quy định trên, ông Châu Hồng Phúc chưa đủ thời gian khen thưởng
(thiếu 7 tháng).
Tuy nhiên, xét thành tích cống hiến lâu dài của ông Châu Hồng Phúc đã có
nhiều đóng góp tích cực trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách cho tỉnh Đồng Tháp
trong nhiều năm, đồng thời, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước tự
nguyện nghỉ hưu trước tuổi (3 năm) để tổ chức sắp xếp nhân sự trước Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2025. Vì vậy, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối
với ông Châu Hồng Phúc.
2. Ông Ngô Bé, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng
ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp
- Tham gia công tác: Tháng 01/1973; Vào Đảng chính thức: 25/9/1980;
Nghỉ hưu: 01/01/2016.
- Thời gian giữ chức vụ đề nghị khen thưởng:
+ Từ tháng 2/2010 - 4/2010 (02 tháng), giữ chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng
ban Tổ chức Tỉnh ủy
+ Từ tháng 4/2010 - 12/2015 (5 năm 8 tháng), giữ các chức vụ: Uỷ viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Theo điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng
7 năm 2017 của Chính phủ: thời gian xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng ba cho Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy hoặc chức vụ tương đương là từ 06
năm đến dưới 10 năm. Theo quy định trên, ông Ngô Bé chưa đủ thời gian khen
thưởng (thiếu 04 tháng). Tuy nhiên, ông Ngô Bé đã có nhiều đóng góp to lớn cho
hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở,
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen cấp tỉnh. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng
Tháp đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Ngô
Bé.
3. Ông Phan Văn Nhiều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Sa Đéc, nguyên
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
- Tham gia công tác ngày 01/9/1982; Vào Đảng chính thức ngày
18/12/1986; Nghỉ hưu ngày 01/7/2020.
- Thời gian giữ chức vụ đề nghị khen thưởng:
Từ tháng 10/2010 - 6/2020 (9 năm 8 tháng) giữ các chức vụ: Chủ tịch
UBND thị xã Sa Đéc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.
Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ: thời gian xét đề nghị tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. Theo quy định trên, ông
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Phan Văn Nhiều chưa đủ thời gian xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Ba (thiếu 04 tháng). Tuy nhiên, xét thành tích cống hiến lâu dài của
ông Phan Văn Nhiều đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của
thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc), hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tổ chức
sắp xếp nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm
kỳ 2021 - 2025. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị xét tặng Huân
chương Lao động hạng Ba đối với ông Phan Văn Nhiều.
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX.VD.
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