
CHU T4CH 

UY BAN NHAN DAN 
HUYtN CAM XUYEN 

CQNG HOA XA Ff91 CHU NGHiA VItT NAM 
Bc Ip - Tçi do - Hnh phñc 

Cm Xuyên, ngày ,t5i hang 12 nám 2019 So: 534) /QD-UBND 

QUYET D!NH 

V vic xêp Ioi thi dua trong t chü'c thçrc hin nhim vy nàm 2019 

CHU TJCH tY BAN NHAN DAN HUflN 

Can cü Lut t churc chInh quyn dja phircing ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 

Can cü Lut thi dua, kEen thuâng ngày 26 tháng 11 nam 2003; Luât süa diãi, 

sung mt s6 diu cña Lut thi dua, kEen thuàng ngày 14 tháng 6 näm 2005 vã 

Lut sUa dôi, bô sung môt so diu cUa Luât thi dua, khen thuàng ngây 16 tháng 11 

nàm 2013; Nghj dnh 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phñ quy djnh chi 

tit thi hãnh môt sé, diu cUa 1ut thi dua, Rhen thutng. 

Can cü Quyêt djnh so 38/2019/QD-UBND ngãy 28/6/2019 cüa UBND tinh 

Ha Tinh v vic ban hành Quy ch thi dua, kEen thtr'ng; 

Xét d nghj cüa H5i dng Thi dna - Khen tlaông co quan UBND huyn tai 

phiên h9p ngây 20 tháng 12 nàm 2019, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xp loai thi dna nãm 2019 cho the phông, ban, dun vi trong t chüc 
thuc hiên nhiêm vu näm 2019 nhu sau: 

- Hoàn thành xuAt sc nhiêm v'J 14 dan vi; 

- Hoãn thành tOt nhiêm vu 05 dan vi; 

(Ce danh sthch kern theo); 

Diu 2. Quyh dinh có hiêu lire ké tü ngãy ban hnh. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Thithng true HOi  Mng Thi dua - 
Khen thu&ng cci quan UBND huyên, Thu trithn cac phông, ban, dun vj lien quan 
CO ten tai  Diu 1 Can CU Quy& djnh thi hành./. 

Ncvi nlzân: 
- Nhu Diêu 2; 
- Chü tich, các PCI UBND huyn; 
- Luu: VT, NV.b\- 



DANHSACH 
Xêp loai các phông, ban, don vi trong tA chüc thrc hin nhim vii nãm 2019 

(kern theo Quyé't djnh sJS&4S./QD-UBND ngàyi5 /12 /2019) cüa UBND huyn,): 

I Tp the hoàn thành xuãt sc nhi4m vi 

1 Van phông HDND-UBND huyn 

2 Phông Tài chInh — Ké hoach 

3 Thanh tra huyn 

4 Phông Ni vii 

5 PhôngTupháp 

6 Phông Kinh té - Ha tang 

Phông Giáo dvc và Dào tao 

8 Phông Nông nghip và phát trin nông thôn 

9 Phông Van hóa — Thông tin 

io Ban quán I dv an huyn 

11 HichCrthpdô 
12 Trung tam Van hóa - Truyên thông 

13 Ban quân 1' khu du ljch Thiên Crn 

14 Trung tam Y té Dv phông 

II Tp the hoàn thãnh tot nhim vy 

1 Phông Lao ding — Thucing binh vâ xã hi 

2 Trung tam üng ding khoa hpc k9 thu@ và BVCTVN 

3 PhôngYtê 
4 Trung tam Dan sô-KHHGD 

5 PhOng Tài nguyen — Môi trurng 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 
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