
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng     năm 
     

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua các sở, ban ngành,  

đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2022 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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 14 tháng 6 năm 

2005 và 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; 

Theo đề nghị của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh và Giám đốc Sở 

Nội vụ tại Công văn số 147/SNV-TĐKT ngày 18 tháng 01 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua các sở, ban 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 (Chi tiết có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
   

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- Lưu VT, KTTHTTHG. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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DANH SÁCH  

TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CỤM, KHỐI THI ĐUA 

CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG,  

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm   

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

Stt TÊN CỤM, KHỐI TRƯỞNG CỤM, KHỐI 
PHÓ TRƯỞNG CỤM, 

KHỐI 

01 Cụm thi đua các huyện, thành phố 1 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Glei 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông 

02 Cụm thi đua các huyện, thành phố 2 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Kon Tum 

03 Khối thi đua các cơ quan Nội chính 
Giám đốc Công an tỉnh 

Kon Tum 

Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh 

04 
Khối thi đua các cơ quan tham 

mưu, tổng hợp 
Giám đốc Sở Tài chính 

Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

05 
Khối thi đua các cơ quan tham mưu 

QLNN về kinh tế - kỹ thuật 

Giám đốc Ban Quản lý - 

Khai thác các công trình 

Thủy lợi 

Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

06 
Khối thi đua các cơ quan tham mưu 

QLNN về văn hóa - xã hội 

Giám đốc Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông 

07 Khối thi đua các cơ quan Đảng 
Bí thư Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh 

Hiệu trưởng Trường 

chính trị tỉnh 

08 
Khối thi đua mặt trận tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội 

Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

09 
Khối thi đua các cơ quan tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tỉnh 

Chủ tịch Hội nạn nhân 

chất độc da cam/điôxin 

tỉnh 

10 
Khối thi đua các doanh nghiệp Nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp 

Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 

Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Plông 

11 
Khối thi đua các cơ quan, đơn vị 

trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh 

Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 

12 
Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực thương mại - dịch vụ 1 

Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương 

Tín chi nhánh tỉnh Kon 

Tum 

Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Công thương 

Việt Nam chi nhánh tỉnh 

Kon Tum 

13 
Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực thương mại - dịch vụ 2 

Giám đốc Công ty Cổ phần 

môi trường đô thị Kon Tum 

Giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp nước Kon 

Tum 

14 
Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực thương mại - dịch vụ 3 

Giám đốc Công ty cổ phần 

quản lý và xây dựng đường 

bộ Kon Tum 

Công ty Cổ phần Sách, 

thiết bị và trường học 

Kon Tum 

15 
Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum 

Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Cà phê 734 
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