
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:        /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 đề nghị khen thưởng đợt 2 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị tham gia các Cụm thi đua thuộc huyện. 

 

Căn cứ Văn bản số 707/UBND-NV ngày 01/6/2021 của UBND huyện 

Hữu Lũng về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid-

19. 

Để kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện; qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân 

tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “Chống dịch 

như chống giặc”. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia các Cụm thi 

đua thuộc huyện tiến hành rà soát, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị khen 

thưởng đợt 2 năm 2021 theo nội dung Văn bản số 707/UBND-NV ngày 

01/6/2021 của UBND huyện Hữu Lũng về việc hướng dẫn khen thưởng thành 

tích phòng, chống dịch Covid-19.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ khen thưởng gửi về Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp 

trình các cấp xét, quyết định khen thưởng đợt 2 năm 2021.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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