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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị UBND tỉnh xét tặng bằng khen cho các cá nhân, 

 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 (2000-2020) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 7736/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000 – 2020, 

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố Nha Trang kính kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các cá 

nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào như sau: 

1. Gia đình văn hóa tiêu biểu:  

 Hộ Gia đình Bà Nguyễn Thị Tân, 71/21 đường 2/4, phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha Trang 

 2. Thôn – Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu: 

 Tổ dân phố Vạn Phương 1, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang 

3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu: 

 Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang 

 4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thành phố 

 - Tập thể: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang 

- Cá nhân: Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha 

Trang kiêm Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” thành phố. 

Kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét và tặng bằng khen cho các 

cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020) 

  Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao ; 

- Lãnh đạo VP. HĐND và  UBND TP; 

- Lưu: VT, Thư, VHTT. 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

        

     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

               Nguyễn Sỹ Khánh 
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