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THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nha Trang, ngày  14  tháng 5 năm 2018 
 

 

 

 

            

                          Kính gửi:  

  - Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc          

UBND thành phố; 

  - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa,  

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường triển khai, rà soát và 

lập danh sách đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở 

nước ngoài và tổ chức, cá nhân người nước ngoài đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 5 

Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa và gửi 

về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm 

để tổng hợp đề xuất và trình cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy 

định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 (Sao kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa) 

 
Nơi nhận:                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 - Như trên;                                                                               CHỦ TỊCH    

 - Thường trực TU, HĐND TP;        

 - Ban TĐKT tỉnh (báo cáo);   

 - Cổng Thông tin điện tử thành phố;                                                                                                   
 - Lưu: VT, NV.                                                                 
                                                                                              Lê Hữu Thọ 
                                                                                               
                                                                                            

 

                                                                                       

 

                                                                                          
                           

 

Về việc triển khai Quyết định số 

1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 

của UBND tỉnh Khánh Hòa 
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