
 

 

                            Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  
    

Thưc hiện Công văn số 1914/SNV-TĐKT, ngày 04/8/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Kon Tum về việc tập huấn công tác thi đua, khen thưởng.  

Để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện 

Đăk Hà được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Uỷ ban nhân dân huyện đề  nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên truy cập các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng để triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng quy định1. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin đăng tải toàn bộ nội dung các văn bản lên 

Trang Thông tin điện tử của huyện (địa chỉ http://huyendakha.kontum.gov.vn) để 

các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ 

dàng tiếp cận, triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./.  

 

                                           
1- Văn bản về lĩnh vực thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 

05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 và Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND, ngày 02/7/2021 của UBNd tỉnh Kon Tum. 

(vb mới nhất là Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024) 

- Văn bản về thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng: Quyết định số 311/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 của 

UBND tỉnh Kon Tum về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định 493/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thảm 

quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NV Đăk Hà, ngày        tháng      năm 2022 

V/v hướng dẫn truy cập các văn bản về 

lĩnh vực công tác thi đua,khen thưởng 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên (t/h);     

- TT Huyện uỷ; 

- TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTQVN huyện; 

- Lưu: VT, NV 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 

http://huyendakha.kontum.gov.vn/
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