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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Cả huyện chung sức xây dựng huyện Hƣơng Khê đạt chuẩn Nông thôn mới, 

Thị trấn đạt Đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 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/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung 

sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”, giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Ban Ch p hành 

Đảng bộ huyện về tăng cư ng   nh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, Thị tr n đạt chuẩn đô thị văn minh; 

 Căn cứ Quyết định số 11592/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND 

huyện Hương Khê về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Chánh Văn phòng Nông thôn 

mới huyện tại Văn bản số 01/PNV-VPĐPNTM ngày 15/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn 

nông thôn mới, Thị trấn đạt Đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Chỉ đạo NTM tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc; 

- Các đơn vị thuộc khối thi đua huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV, VPNTM 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Ngô Xuân Ninh 
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