
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM MỸ 
 

Số: 382 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Cẩm Mỹ, ngày 21 tháng 12  năm 2021  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 
 

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 tháng 7 năm 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 tháng 6 năm 2019 của 

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

Xét thành tích đạt được của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Xếp loại thi đua năm 2021 cho các đơn vị thôn xóm trong tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 đơn vị;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4 đơn vị;  

Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đơn vị; 

Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đơn vị 

(Có danh sách kèm theo); 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND xã, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

xã, các đơn vị thôn xóm có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

                      Hà Huy Hùng 



  
 

DANH SÁCH 

Xếp loại các đơn vị thôn xóm năm 2021 

(kèm theo Quyết định số 382 /QĐ-UBND ngày 21 /12 /2021) của UBND xã): 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Thôn Quốc Tuấn 

2 Thôn Mỹ Phú 

3 Thôn Mỹ Đông 

4 Thôn Mỹ Trung 
 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

1 Thôn Mỹ Hà 

2 Thôn Mỹ Lâm  

3 Thôn Mỹ Yên 

4 Thôn Mỹ Sơn 
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