
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số:        /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Kỳ Thư, ngày 22 tháng 11 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 38/2019 ngày 28/6/2019 của ủy ban nhân dân Tỉnh 

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

Căn cứ công văn số 1691/SVHTTDL-VP ngày 11/11/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng năm 2022 

 Xét thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân năm 

2022; Nay Chủ tịch UBND xã kính đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

xem xét trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 

những tập thể và cá nhân sau:  

1.Tập thể: Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Thư 

2. Về cá nhân: Đ/c Hoàng Thị Soa; Công chức Văn phòng thống kê phụ 

trách văn hóa thông tin. 

 Kính đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện xem xét, tạo mọi điều 

kiện. 
 

     Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; 

- Phòng nội vụ huyện Kỳ Anh; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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