
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:             /UBND-NCPC 

V/v bổ sung đối tượng, tiêu chuẩn 

khen thưởng tại Kế hoạch số 

305/KH-UBND ngày 13/5/2022 

của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

    Kính gửi:  

 - Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; 
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 
 - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
 - Các đoàn thể, các tổ chức hội cấp tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh. 

  

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về việc 

tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Hướng dẫn số 2358/HD-

BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen 

thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2022 - 2025 và Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 08/4/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh bổ sung một 

số nội dung tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 như sau: 

1. Bổ sung đối tượng khen thưởng tại Mục 1, Phần III 

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

- Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu 

chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

2. Bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng vào tiểu mục 2.2, Mục 2, Khen 

thưởng cấp tỉnh, Phần III 

a)  Đối với khen thưởng hàng năm  

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu 

chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 
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b) Đối với khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2023) 

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu 

chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn trong 

năm 2023. 

c) Đối với khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2025) 

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ 

tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

trong năm 2025. 

Các nội dung khác không đề cập tại Văn bản này, được giữ nguyên theo Kế 

hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực 

hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              
Gửi bản điện tử : 
- Như trên (t/h); 
- Ban TĐKT Trung ương (b/c); 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BK; 
- LĐVP; 
- Ban TĐKT; 
- Lưu: VT, Thuyên. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 

 

 

 


		2022-10-17T08:06:47+0700
	Nguyễn Đăng Bình


		2022-10-17T10:26:51+0700


		2022-10-17T10:26:51+0700


		2022-10-17T10:26:51+0700




