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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 111 /QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng
các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày ngày 04 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên
địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm
2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi
đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định số
05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của các Cụm, Khối thi đua và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ
trình số 93/TTr-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc đề nghị công nhận, giao
nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh
năm 2022.
(có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố Nam Định có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cụm, khối
thi đua đối với các phòng, ban, đơn vị, địa phương trực thuộc như sau:
- Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt
động cụm, khối thi đua đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp của
tỉnh và trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định.
- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện,
thành phố Nam Định và các ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo,
hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua đối với các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân
dân là thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
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- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo, hướng
dẫn hoạt động cụm, khối thi đua đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm tổ chức
và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua đối với các phòng, ban, đơn vị;
các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua đối với
các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.
Điều 3. Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua; thủ trưởng các Sở,
ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định có nhiệm vụ:
- Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo nội dung và chỉ
tiêu đã đăng ký với UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch, nội dung, các chỉ tiêu thi đua.
- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi
đua của các đơn vị thành viên trong cụm, khối. Tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá, bình
xét và đề nghị khen thưởng những đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong cụm, khối thi đua.
- Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi
đua; tổng hợp kết quả triển khai các phong trào thi đua, bình xét đề nghị khen
thưởng của các cụm, khối thi đua, báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen
thưởng tỉnh.
Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh;
Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các
cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Danh sách
CỤM TRƯỞNG, KHỐI TRƯỞNG
CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 111 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh)
1. Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
2. Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ: Trưởng ban,
Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định.
3. Khối trưởng Khối thi đua các sở, ngành Tổng hợp: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định.
4. Khối trưởng Khối thi đua các sở, ngành Kinh tế - Kỹ thuật: Trưởng ban, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định.
5. Khối trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội: Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.
6. Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định.
7. Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Nam Định.
8. Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn:
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định.
9. Khối trưởng Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh:
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.
10. Khối trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương: Giám đốc Công
ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh.
11. Khối trưởng Khối thi đua các Chi nhánh Ngân hàng thương mại: Giám đốc
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định.
12. Khối trưởng Khối thi đua các Công ty TNHH Một thành viên Khai thác
công trình thủy lợi: Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình
thủy lợi Nghĩa Hưng.
13. Khối trưởng Khối thi đua các Công ty có vốn do Nhà nước sở hữu: Chủ
tịch Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông.
14. Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù: Chủ tịch Hội nhà báo
tỉnh Nam Định./.

