
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

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

Số:     Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 202

Phân cụm thi đua năm 20

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật ửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật ửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 4336/QĐ UBND, ngày 30/11/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Văn Quan, ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện 
Văn Quan về công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và theo đề 
nghị của các Cụm thi đua năm 20 , Ủy ban nhân dân huyện thông báo:

hối, Cụm thi đua năm 20 của huyện 

Gồm cụm, đơn vị và phân công Trưởng cụm, Phó cụm thi đua năm 20

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 20 , 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 trước 

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 20

Nơi nhận:        
Ban TĐKT tỉnh;         

HĐND huyện;         
PCT UBND huyện;

Các đơn vị trong Cụm TĐ huyện;
Lưu: VT, NV.                                         

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú
 


