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Số:         /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu  

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”  

 
 

Nhân dịp Lễ Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 

Căn cứ Công văn số 2927-CV/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Ninh Thuận về tổ chức Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và Huy 

hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”; 

Nhằm đảm bảo việc tổ chức trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước được 

trang trọng và theo đúng quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 

29/10/2013 của Chính phủ quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức 

trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại 

và đón, tiếp khách nước ngoài; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng khen 

thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Ninh Thuận” nhân dịp Lễ Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thông qua việc trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và 

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” nhằm động 

viên, giáo dục, nêu gương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân của 

tỉnh, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Ninh Thuận văn minh, hiện đại. 

- Tôn vinh, ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, có nhiều cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh 

Ninh Thuận và có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
 

2. Yêu cầu: 
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- Việc tổ chức trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” đảm bảo tổ chức theo đúng 

quy định hiện hành.  

- Tổ chức Lễ khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” thực hiện trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, 

có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 
 

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRAO TẶNG  

1. Nguyên tắc trao tặng: 

- Đối với tổ chức trao tặng và đón nhận khen thưởng cấp Nhà nước được 

thực hiện trang trọng và theo đúng quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP 

ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi 

thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối 

ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; 

- Đối với tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Ninh Thuận” được thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định 

số 94/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Huy hiệu 

chỉ được tặng thưởng một lần cho cá nhân; không có hình thức truy tặng.  
 

2. Đối tượng trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”:  

a) 18 đồng chí lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong công tác được tặng 

thưởng Huân chương Lao động,  Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”,  bao gồm: 

- Huân chương Lao động hạng Nhất (02 đồng chí); 

- Huân chương Lao động hạng Nhì (12 đồng chí; trong đó truy tặng 01 

đồng chí); 

- Huân chương Lao động hạng Ba (03 đồng chí); 

 - Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (01 đồng chí).    

b) 22 đồng chí nguyên và đang đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên, được 

tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”. 
  

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO TẶNG  

1. Thời gian tổ chức Lễ trao tặng: Dự kiến ngày 31/8/2022, nhân dịp Lễ 

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022) (thời gian chính thức sẽ có Giấy mời cụ thể). 
 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Thành phần tham dự: 

- Thường trực Tỉnh ủy.  



 

3 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ trì Lễ trao tặng). 

- Lãnh đạo sở, ban ngành, các huyện, thành phố; 

- Các đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động, Danh hiệu 

“Nhà giáo Ưu tú” . 

- Các đồng chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên được 

tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh 

Thuận”. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tham dự và đưa 

tin). 
 

4. Nội dung chương trình Lễ trao tặng: 

 - Văn nghệ chào mừng. 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận và ý 

nghĩa của Lễ khen thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng 

và phát triển tỉnh Ninh Thuận”. 

- Công bố các Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và Quyết định tặng 

thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”; 

- Tổ chức trao tặng. 

- Kết thúc buổi Lễ. 
 

5. Thẩm quyền thực hiện trao tặng:  

-  Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao khen thưởng 

cấp Nhà nước; 

- Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng Huy 

hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” đối với các đồng 

chí đang hoặc nguyên đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên. 
  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

- Chuẩn bị đầy đủ hiện vật tặng thưởng cấp Nhà nước và Huy hiệu.  

- Thực hiện nghi thức Lễ khen thưởng cấp Nhà nước và trao tặng Huy 

hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”. 
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- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo 

tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và ý nghĩa của Lễ khen thưởng cấp 

Nhà nước và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Triển khai chương trình Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục). 

- Làm công tác tổ chức buổi Lễ. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Sắp xếp, bố trí lịch tổ chức buổi Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước 

và Huy hiệu tỉnh Ninh Thuận. 

- Phát hành Giấy mời. 

- Trang trí Hội trường và các điều kiện phục vụ buổi Lễ. 

- Phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh đưa đón các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy (được khen thưởng cấp Nhà nước). 
 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ trao tặng 

khen thưởng cấp Nhà nước và trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Ninh Thuận”./.   

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;          (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như thành phần (khoản 3, Mục III); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, HCQT; 

- Lưu VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Nam  

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-26T07:19:08+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-26T08:53:03+0700


		2022-08-26T08:53:22+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-08-26T10:19:58+0700




