
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV  

V/v tổng kết phong trào thi đua 

và thông báo thời gian tiếp nhận 

thành tích công tác năm 2022                               

Trùng Khánh, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

   
     Kính gửi:  

    - Trưởng khối, Phó Trưởng khối giao ước thi đua; 

   - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.    

                               (Gọi chung là các đơn vị)              

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương và các khối thi đua trên địa bàn huyện; kịp thời phát 

hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp 

phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện 

năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022. 

2. Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng công tác năm 2022 cấp huyện, cấp tỉnh theo 

quy định (tại Hướng dẫn số 1122/HD-TĐKT ngày 30/10/2020 của Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện Trùng Khánh và Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng) về cơ quan thường trực Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng huyện qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chậm 

nhất ngày 15/12/2022.  

3. Trưởng khối, Phó Trưởng khối giao ước thi đua năm 2022 có trách 

nhiệm tổ chức họp xét, tổng hợp danh sách và trình Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện khen thưởng các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn (đối với 

UBND các xã, thị trấn có biểu chấm điểm kèm theo). 

4. Mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng các cá nhân (mẫu số 02 kèm theo), tập 

thể (mẫu số 01kèm theo) thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

Ghi chú: đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương hoặc tỉnh và lực 

lượng vũ trang đóng trên địa bàn, đề nghị khen cá nhân không quá 10% tổng số 

cán bộ, công chức của đơn vị. 
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Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm đúng 

thời gian, điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ để được giải 

đáp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nông Văn Bộ 
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