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Chi Lăng, ngày 02 tháng 8  năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Về việc sửa đổi, bổ sung đơn vị thành viên 

 Cụm thi đua của huyện năm 2018 
___________________ 

 

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 14/6/2005 và 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 thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện 
quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Chi Lăng; Kế hoạch 
số 239/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng về 
công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành 
phố; Quyết định số 2739-QĐ/HU ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
Chi Lăng về việc sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn 
vị thành viên Cụm thi đua của huyện năm 2018, như sau: 

- Cụm 1: Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện uỷ giảm 01 đơn vị thành viên 
(Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện) do sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy 

- Cụm 4: Các cơ quan, đơn vị quản lý, hoạt động lĩnh vực Kinh tế - Kỹ 
thuật bổ sung 01 đơn vị thành viên (Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện) do 
mới được thành lập. 

- Các Cụm thi đua khác: Giữ nguyên, không có gì thay đổi. 

(Có biểu danh sách đơn vị thành viên Cụm 1 và Cụm 4 - Khối các cơ quan, 
tổ chức, đoàn thể cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2018 kèm 
theo công văn này) 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các Cụm thi đua, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 
2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (BC); 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện (Chỉ đạo); 
- Thành viên HĐTĐKT huyện; 
- Các đơn vị trong Cụm TĐ của huyện; 
- Lưu: VT, Phòng NV(65). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đinh Hữu Học 



 2 

DANH SÁCH  

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỤM 1 VÀ CỤM 4 - KHỐI CÁC CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ CẤP HUYỆN; CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
THUỘC HUYỆN NĂM 2018 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      /8/2018 
của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng) 

––––– 
 

CỤM 1:  Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện uỷ 

 1. Ban Dân vận Huyện uỷ - Trưởng cụm; 

 2. Ban Tổ chức Huyện uỷ - Phó cụm; 

 3. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

 4. Văn phòng Huyện ủy; 

 5. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. 

CỤM 4: Các cơ quan, đơn vị quản lý, hoạt động lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật 

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Trưởng cụm; 

 2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng - Phó cụm; 

 3. Trung tâm phát triển quỹ đất; 

 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 6. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. 
_____________________________ 
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