
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
   

Số:  3652 /TTr-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

  Cẩm Xuyên, ngày  17 tháng 11  năm 2021   
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân  

có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021). 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 

năm 2013; Nghị định 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. 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng;  

  Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngày 16/11/2021, để 

ghi nhận và kịp thời động viên thành tích của các tập thể và cá nhân, UBND huyện 

kính đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen đối với: 

I. Tập thể:   

1. Nhân dân và cán bộ huyện Cẩm Xuyên; 

2. Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Bình. 

II. Cá nhân: 

1. Ông Trần Văn Khiên - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh. 

2. Ông Nguyễn Văn Chiến - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh. 

 (Có tóm tắt thành tích các tập thể và cá nhân kèm theo) 

        Kính đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT Hội đồng TĐKT huyên; 

- Lưu: VT, NV. 

 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

                  Hà Văn Bình 
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