
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ CỘNG LẠC

      
           Số:  120/CV-UBND
“ Về việc chuẩn bị cho công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2022”

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

             
                Cộng Lạc, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 
 Kính gửi : UBND các xã trong Cụm Thi đua Số 3

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (Ban hành kèm theo 
Quyết định số: 02/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND huyện Tứ Kỳ);

Căn Cứ Hướng dẫn số 65/HD - TĐKT ngày 15/11/2022 của Hội đồng thi đua 
khen thưởng huyện Tứ Kỳ;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của 
Trưởng khối thi đua huyện Tứ Kỳ về việc tổ chức đánh giá, bình xét thi đua khối thi 
đua các xã, thị trấn. 

Để  phục vụ cho việc đánh giá thi đua, khen thưởng được đảm bảo đúng thời 
gian theo quy định. Cụm trưởng cụm thi đua số: 3 đề nghị UBND các xã, thị trấn 
trong cụm chuẩn bị một số nội dung sau: 

1. Báo cáo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của xã.
2. Nghị quyết HĐND về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển Kinh tế - 

Xã hội năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.
4. Báo cáo tự chấm điểm theo tiêu chí thi đua.
- Kèm theo báo cáo phân tích lý do không đạt điểm thi đua.
Để đảm bảo cho công tác đánh giá, bình xét thi đua năm 2022 đạt kết quả 

cao. UBND xã: Cộng Lạc (Cụm trưởng cụm thi đua số:3) đề nghị UBND các xã, thị 
trấn trong cụm thi đua số 3 hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng (phô tô 11 bộ) gửi 
về UBND xã Cộng Lạc trước ngày 25/11/2022.
Địa chỉ liên hệ Cụm trưởng:
Đ/c Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc; SĐT: 0984090378
Đ/c Vũ Hồng Công, Công chức VP - TK  xã Cộng Lạc; SĐT: 0984306133

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.

TRƯỞNG CỤM THI ĐUA SỐ 3

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đỗ Xuân Biên
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