
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM MỸ 

 

 Số:  341/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Cẩm Mỹ, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở 

   

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành 

Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ – CP ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

về việc 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;  

Xét đề nghị của Văn phòng –Thống kê xã; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1: Công nhận các sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác cấp xã năm 2021 

cho 01 cá nhân: Trương Thị Phương, Công chức Văn phòng –Thống kê UBND xã. 

        Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính tại xã 

Cẩm Mỹ 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban tài chính ngân sách, các tập thể và cá nhân 

có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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                           Hà Huy Hùng 
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