
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu gia đình thể thao năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM TRUNG THỦY 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luâṭ sữa đổi, 

bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Tổ chức Chính phủ và Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 của Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 15 Khu Dân cư trên toàn xã.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận: 1.358 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình thể thao năm 

2021, đạt: 37,91%(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Văn phòng Thống kê, Công chức Văn hóa – Trưởng Ban công tác Mặt trận 

15 khu dân cư, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VP-UBND. 

    CHỦ TỊCH 

 

                                                                                       Nguyễn Hữu Thọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LÂM TRUNG THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

số:  565/QĐ-UBND Lâm Trung Thủy, ngày 08 tháng 11 năm 2021 



 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục năm 2019 -2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM TRUNG THỦY 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 của Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 15 Khu Dân cư trên toàn xã.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận: 2.791 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm 

liên tục năm 2019– 2021, đạt:77,91%(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND – UBND, Ban Văn hóa – Trưởng Ban công tác Mặt trận 

15 khu dân cư, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VP-UBND. 

    CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Nguyễn Hữu Thọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LÂM TRUNG THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

số: …/QĐ-UBND Lâm Trung Thủy, ngày 08 tháng 11 năm 2021 
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