NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày … tháng … năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng
Kính trình: Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh /thành phố
(Qua Phòng Hành chính-Nhân sự)
Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng năm 2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen
thưởng ngành Ngân hàng; Quy chế Thi đua-Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước
chi nhánh tỉnh /thành phố, ban hành theo Quyết định số … của Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và Biên bản họp xét thi đua, khen
thưởng của Phòng/ QTDND, Trưởng phòng/Giám đốc QTDND …………… …..
kính trình Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xem xét khen thưởng
(hoặc trình khen thưởng) tập thể Phòng và các cá nhân sau (Theo danh sách kèm
theo):
I. Đề nghị Giám đốc NHNN chi nhánh /thành phố khen thưởng:
1. Tập thể lao động tiên tiến cho 01 tập thể.
2. Tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể.
3. Lao động tiên tiến cho ....... cá nhân.
4. Chiến sỹ thi đua cơ sở cho .... cá nhân
5. Giấy khen cho 01 tập thể
6. Giấy khen của Giám đốc CN NHNN cho ..... cá nhân.
II. Đề nghị Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh /thành phố trình khen
thưởng:
1. Huân chương ........ hạng ...... cho 01 tập thể và ..... cá nhân.
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và ..... cá nhân.
3. Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ..... cá nhân
4. Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng cho ... cá nhân.
5. Bằng khen của Thống đốc NHNNVN cho 01 tập thể và .... cá nhân.
Phòng ……........ kính trình Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh /thành phố xem
xét, khen thưởng (hoặc trình khen thưởng)./.
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( Ghi chú: Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào có đề nghị mới ghi vào)

Mẫu : Danh sách đề nghị khen thưởng
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
PHÒNG/QTDND ……………………… ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Tờ trình ngày … tháng … năm 201… của Trưởng phòng/Giám đốc QTD
…………).

Các danh hiệu thi đua
STT

Họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác
của cá nhân

STT

Tập thể

I

Lao động tiên tiến

II

Tập thể Lao động tiên tiến

1

………………………….

2

……………………………….

III
1

1

Chiến sỹ thi đua cơ sở

IV

……………………

V

Chiến sỹ thi đua ngành Ngân
hàng

1

……………………………….

VI

Chiến sỹ thi đua toàn quốc

1

……………………………..

1

Phòng ………………..
Tập thể Lao động xuất sắc
Phòng ……………………

Các hình thức khen thưởng
I

Giấy khen của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh

A

Họ, tên, chức vụ, đơn vị công
tác của cá nhân

1

…………………….

Tập thể

B

Phòng …………………………..
Bằng khen của Thống đốc

A

Họ, tên, chức vụ, đơn vị công
tác của cá nhân

1

…………………

B

Tập thể
Phòng ……………………………
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