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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Trung, ngày    tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021

   
  Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân huyện Nam Sách;
- Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Nam Sách.

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 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 thị đua, khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD - TĐKT ngày 25/11/2020 của Hội đồng thi đua 
khen thưởng huyện Nam Sách hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác 
khen thưởng năm 2021.

Xét thành tích đạt được của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 
2021. UBND xã Nam Trung kính đề nghị UBND huyện, Hội đồng thi đua khen 
thưởng huyện xét tặng danh hiệu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 
trong năm 2021 như sau:

I. Tập thể: UBND xã Nam Trung
- Đề nghị UBND huyện Nam Sách xét tặng danh hiệu thi đua: "Tập thể lao 

động xuất sắc".
- Đề nghị UBND huyện Nam Sách tặng giấy khen.
II. Danh hiệu các cá nhân:
1. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
Đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện xét tặng danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở cho đ/c Nguyễn Văn Bền – BTĐU, Chủ tịch UBND xã.
2. Giấy khen UBND huyện:
Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét tặng giấy khen cho 02 

đồng chí:
+ Đ/c Nguyễn Văn Bền  – BTĐU, Chủ tịch UBND xã
+ Đ/c Đặng Thị Lên – Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã
3. Danh hiệu lao động tiên tiến: 



Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét tặng danh hiệu Lao động 
tiên tiến cho 17 đồng chí.

(Có danh sách kèm theo)
Kính đề nghị UBND huyện Nam Sách và Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện Nam Sách xét duyệt, khen thưởng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bền
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