
Mẫu số 01 

 

Đơn vị:...................... 
Số:............................ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     ........,ngày..........tháng..............năm................. 

 

 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” 

Năm................ 

 

Kính gửi:  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội LHPN Việt Nam 
 

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-BCH ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ban Chấp 

hành TW Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen 

thưởng của Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); căn cứ Công văn số..........và Biên 

bản cuộc họp ngày.... tháng .....năm ......của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (1)......đã xét 

và có ...........cá nhân đủ tiêu chuẩn, cụ thể:  

1. Cán bộ Hội:          người 

2. Cán bộ nữ công chuyên trách...:       người 

3. Hội viên Hội LHPN Việt Nam:       người 

4. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp uỷ Đảng, Nhà nước, HĐND, UBND:  người 

5. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt bộ, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể:  người 

6. Cá nhân phụ nữ được phong tặng  danh hiệu AHLĐ, AHLLVTND;  

được nhận giải thưởng Nhà nước, giải thưởng của Hội:    người 

7. Cán bộ lãnh đạo tập đoàn KT, tổng công ty, công ty...:    người 

8. Cá nhân là người VN, người VN ở nước ngoài, người nước ngoài 

có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam:   người 

(Có tổng hợp danh sách và bản tóm tắt thành tích cá nhân kèm theo) 

........(1)......kính đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội LHPN Việt Nam xem 

xét, đề nghị Đoàn Chủ tịch ra quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ 
nữ Việt Nam” cho ....cá nhân đủ tiêu chuẩn. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                    (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
   (1) Tên đơn vị lập Tờ trình 
 


