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/TB-UBND

THÔNG BÁO
Phân khối, cụm thi đua năm 2021
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Quyết định 2592/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện
Văn Quan về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn huyện Văn Quan;
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện
về Công tác thi đua, Khen thưởng năm 2021;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và theo
đề nghị của các Cụm thi đua năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện thông báo:
1. Danh sách Khối, Cụm thi đua năm 2021 của huyện
Gồm: 10 cụm, 71 đơn vị và phân công Trưởng cụm, Phó cụm thi đua năm
2021 như sau:
(Có danh sách kèm theo)
2. Giao Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các cụm thi đua
Chịu trách nhiệm tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào
thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua năm 2021, đảm bảo công tác
thi đua, khen thưởng có chất lượng, đạt được hiệu quả thiết thực.
Thời gian ký kết giao ước thi đua hoàn thành trong tháng 02 năm 2021.
3. Giao Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT huyện)
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Cụm thi đua, các đơn
vị tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện.
UBND huyện thông báo để các Cụm thi đua, các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Ban TĐKT tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị trong Cụm TĐ huyện;
- Lưu: VT, NV.
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