
 

Kính gửi:  

           - Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện; 

           - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”, 

Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đương chức hoặc nghỉ hưu thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận, huyện và kế toán ngân sách phường, xã có nhiều đóng góp 

cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, trình Bộ Tài chính xét 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 75 

năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Sở 

Tài chính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, UBND các 

phường, xã xem xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông 

tư số 17/2019/TT-BTC và gửi về Sở trước ngày 01/6/2020. 

Thủ tục, hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị, danh sách và bản tóm tắt quá trình 

công tác theo mẫu quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BTC. Thủ tục, hồ sơ đăng 

tải tại website http://www.taichinh.danang.gov.vn, mục Thông báo. 

Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, UBND các phường, 

xã quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                            GIÁM  ĐỐC  
- Như trên; 

- BGĐ Sở (để biết); 

- Các phòng thuộc Sở (để thực hiện); 

- Ban biên tập website; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.08. 

 

 

 Nguyễn Văn Phụng 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-VP Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2020 

V/v xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” 
 

http://www.taichinh.danang.gov.vn/


 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG VÌ SỰ NGHIỆP TÀI CHÍNH VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số ........... ngày ..... tháng ....... năm .......) 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, 

chức danh, 

đơn vị công 

tác (hiện nay 

hoặc trƣớc 

khi nghỉ hƣu) 

Thời gian công 

tác đƣợc tính 

để xét tặng 

KNC 

(đã trừ thời gian 

bị kỷ luật nếu 

có) 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

   Ngƣời lập biểu                                                                       THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

( Ký, ghi rõ, họ tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

- Cột 6 - Thời gian công tác: 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính  ghi rõ tổng số năm/ tháng công tác trong 

ngành Tài chính. 

+ Đối với đối tượng ngoài ngành Tài chính kê khai rõ tổng số năm từ tháng, năm đến tháng, năm 

đã giữ chức vụ, các nhiệm kỳ công tác. 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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



 

 

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” 
 

 

I. Sơ lƣợc bản thân: 

- Họ và tên:                                                                    Nam, nữ: 

- Ngày, tháng, năm sinh:                                                Dân tộc: 

- Quê quán: 

- Chức vụ (hiện nay, trước khi nghỉ hưu): 

- Đơn vị công tác (hiện nay, trước khi nghỉ hưu): 

- Nơi ở hiện nay: 

II. Quá trình công tác: 

 

Thời gian 

(từ tháng.../... đến 

tháng.../...) 

Chức vụ, chức danh, đơn vị 

công tác 

Thời gian công tác trong 

ngành tài chính được tính để 

xét tặng KNC (đã trừ thời 

gian bị kỷ luật nếu có) 

   

   

Tổng cộng:  xxx 

 

III. Khen thƣởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào đối với hình thức khen thưởng cao 

nhất) 

IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào) 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký tên, đóng dấu) 

NGƢỜI KHAI KÝ TÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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