
            UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                   

Số:         /SVHTTDL-TCPC Phú Yên, ngày         tháng  02  năm 2021 
V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

 - Các Hội đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các đơn vị hoạt động, kinh doanh lĩnh vực văn hóa - 

văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.  
 

  Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và 

các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên website của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch: http://svhttdl.phuyen.gov.vn), 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn cá 

nhân đủ điều kiện để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch” năm 2021 như sau: 

1. Đối tượng xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch” 

  a) Đối với cá nhân công tác trong Ngành 

 Thực hiện theo Điều 5, Điều 8 của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 01/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

b) Đối với cá nhân công tác ngoài Ngành 

. - Đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ một nhiệm kỳ. 

Lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đủ 5 năm công tác có thành tích 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Có công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm 

thu xếp loại Tốt; đoạt giải Vàng (giải A), Giải Bạc (giải B) tại các Cuộc thi sáng 

tác, biểu diễn, triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội Văn học 

Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức, có giá trị thiết thực phục vụ cho 

sự nghiệp của Ngành. 

 - Có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể; xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính, phục vụ cho sự 

nghiệp của Ngành. 

c) Đối với Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài 

http://svhttdl.phuyen.gov.vn/


Có công đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và 

du lịch; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ngành với các nước và các 

tổ chức quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Lưu ý: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”  chỉ 

được xét tặng 01 lần cho các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.  

2. Hồ sơ đề nghị 

 Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm: 

 - Tờ trình của đơn vị. 

 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.  

 - Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. 

 - Bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích cá nhân. 

 - Bản sao có chứng thực các quyết định khen thưởng đối với cá nhân 

được xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 2, Điều 6 và khoản 2, 

Điều 8 của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL. 

 3. Thời gian gửi hồ sơ: 

  - Đợt 1: Trước ngày 01/3/2021. 

  - Đợt 2: Trước ngày 31/5/2021. 

 Hồ sơ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Địa chỉ: 05 Trần Phú, 

phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện 

mọi vướng mắc về tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng, các đơn vị liên hệ bà Hồ Thị 

Lý, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Pháp chế; số điện thoại: 0257.3819000 để hỗ 

trợ hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp; 

- Trung tâm VH&TT huyện Tây Hòa;  

- Trung tâm VH-TT&TT: TP. Tuy Hòa, tx Đông 

Hòa, huyện Tuy An; 

- Trung tâm VH -TT &TT-TH các huyện: Sông 

Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân và tx Sông Cầu; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 
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