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  Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 

       

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 15/BBT-THCB ngày 19/8/2021 của Ban 

Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển câu hỏi công dân trên Cổng thông 
tin điện tử; 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Trần Ngọc Sơn, ấp Chông Nô 3, xã 
Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (hỏi về lý do đã nộp hồ sơ đề nghị Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen theo thông báo của Ban Chỉ đạo hiến máu 
tình nguyện huyện Cầu Kè vào tháng 11 năm 2020, đến nay chưa nhận được bằng 

khen) và trao đổi với Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo hiến 
máu tình nguyện tỉnh), Sở Nội vụ phúc đáp như sau:   

Hằng năm, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổng 
hợp, đề nghị khen thưởng đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy 

chế khen thưởng của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (trên cơ sở 
đề nghị từ các huyện, thị xã, thành phố). 

Ông Trần Ngọc Sơn được Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Cầu Kè đề 
nghị tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, do Văn 
phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh sơ suất trong khâu tổng hợp, nên khi 

trình khen thưởng không có tên ông Trần Ngọc Sơn. Việc này, Văn phòng thường trực 
Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh nhận thiếu sót và bảo lưu thành tích hơn 30 lần 

hiến máu của Ông, sẽ trình Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khen thưởng trong 
đợt tiếp theo, rất mong ông Trần Ngọc Sơn thông cảm.  

Trên đây là nội dung phúc đáp của Sở Nội vụ, gửi Ban Biên tập Cổng thông tin 
điện tử tỉnh để chuyển đến ông Trần Ngọc Sơn biết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Hội CTĐ tỉnh; 
- GĐ, PGĐ Bùi Văn Bình; 
- Lưu: VT, TĐKT. 
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Bùi Văn Bình 
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