
DANH MỤC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Nguyên Bình) 

STT 
Số ký hiệu văn 

bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

1 01/CT-UBND 21/02/2022  Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022; 

2 36/KH-UBND 22/02/2022 
Kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, khen 

thưởng huyện Nguyên Bình năm 2022;  

3 38/KH-UBND 22/02/2022 
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng huyện Nguyên Bình năm 2022 

4 630/QĐ- UBND 24/02/2022 
Quyết định về việc kiện toàn các khối, cụm thi 

đua thuộc UBND huyện Nguyên Bình; 

5 629/QĐ-UBND 24/02/2022 
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua – 

khen thưởng huyện Nguyên Bình; 

6 318/UBND-TĐKT 24/02/2022 
Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2022 

cấp tỉnh.  

7 320/UBND-TĐKT 24/02/2022 

- Công văn về việc đăng ký thi đua năm 

2022 của các đơn vị tham gia khối, cụm thi 

đua của huyện.  

8 
547/UBND-

TĐKT 
24/3/2022 

- Công văn về việc nộp hồ sơ khen thưởng 

cấp Nhà nước; 

9 87/KH-UBND 13/4/2021 
- Kế hoạch về việc xây dựng và nhân rộng 

điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; 

10 01/HD-UBND 11/3/2022 
- Hướng dẫn xét khen thưởng công tác thu, 

nộp ngân sách trên địa bàn huyện; 

11 1201/QĐ-UBND 05/4/2022 

Quyết định Vv khen thưởng các tập thể có 

thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu 

tình nguyện và tuyên truyền, vận động hiến 

máu tình nguyện giai đoạn 2017-2022 

12 705/UBND-NV 20/4/2022 
- Công văn về việc góp ý dự thảo các văn 

bản của Cụm thi đua các huyện Miền Tây; 

13 03/HD-UBND 20/4/2022 
- Hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết  năm 

học 2021-2022; 

14 301/BC-UBND 22/4/2022 - Báo cáo số ngày Báo cáo công tác giới 



thiệu và nhân rộng gương điển hình tiên 

tiến, giai đoạn 2016-2021; 

15 
772/UBND-

TĐKT 
29/4/2022 

- V/v báo cáo sơ kết phong trào thi đua “cán 

bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019-2025 

16 774/UBND-NV 29/4/2022 

- Công văn về việc góp ý đối với dự thảo 

Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ xây 

dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ 

nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng, Hòa 

An năm 2022; 

17 120/KH-UBND 24/5/2022 

- Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với 

chuyển đổi số huyện Nguyên Bình, giai 

đoạn 2021-2025;  

18 351/BC-UBND 13/5/2022 

- Báo cáo số ngày Báo cáo sơ kết 3 năm 

thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”, giai đoạn 2019-2025; 

19 
1013/UBND-

TĐKT 
31/5/2022 

- V/v nộp hồ sơ khen thưởng năm học 

2021-2022 qua dịch vụ công trực tuyến 

20 2617/QĐ-UBND 03/6/2022 

- Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2021-2022 

21 1063/UBND-NV 07/6/2022 

- Công văn số ngày về việc góp ý dự thảo 

quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm 

thi đua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

22 476/BC-UBND 17/6/2022 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

23 2755/QĐ-UBND 22/6/2022 
Quyết định công nhận sáng kiến có hiệu 

quả áp dụng cấp cơ sở - Đợt 2, năm 2022 

24 2786/QĐ-UBND 27/6/2022 
Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện 



nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

25 2789/QĐ-UBND 29/6/2022 
Quyết định khen thưởng thành tích năm học 

2021-2022 
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