
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 276/UBND-NV 
 

V/v đăng ký các danh hiệu thi đua 

và hình thức khen thưởng 

 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Cẩm Xuyên, ngày 29 tháng 01 năm 2021  

 

                        Kính gửi:   

    - Các phòng chuyên môn; 

    - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND 

huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021. 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021 

của đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc. Danh sách đăng ký gửi 

về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 16h00 ngày 29/01/2021 để tổng hợp 

đưa vào nội dung ký kết thi đua. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký các chỉ tiêu trọng 

tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng năm 2021 của đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức 

trực thuộc. Văn bản đăng ký gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trong 

ngày 01/02/2021.   

Việc đăng ký thi đua đầu năm là cơ sở quan trọng để các đơn vị, cá nhân 

tham gia bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Quá thời gian 

trên nếu đơn vị nào không có văn bản đăng  ký thi đua đầu năm thì coi như 

không tham gia bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối 

năm 2021.  

Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;   

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- HĐ TĐKT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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