
        UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG 

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

Số:          /UBND

V/v triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 28/KH-TP ngày 

14/3/2023 của Sở Tư pháp về 
việc phát động phong trào thi 

đua theo chuyên đề

Thanh Giang, ngày        tháng 3 năm 2023  

Kính gửi: 
- Các ban ngành đoàn thể xã hội xã;
- Cán Bộ công chức có liên quan.

Thực hiện công văn số 06 của phòng tư pháp huyện Thanh Miện, Hải 
Dương ngày 15/3/2022 về việc phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 
“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 
năm 2023. 

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 14/3/2022 của 
Sở Tư pháp được kịp thời, đồng bộ và thống nhất trên toàn xã, UBND đề nghị:

1. Các ban ngành đoàn thể của xã, cán bộ công chức có liên quan
Thực hiện phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ 

cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 
theo Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 14/3/2022 của Sở Tư pháp.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).
2. Thời gian thực hiện: Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ 

ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/10/2023 và ước tính đến 31/12/2023. 
Trên đây là Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TP ngày 

14/3/2023 của Sở Tư pháp về việc phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 
“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 
năm 2023 của xã Thanh Giang, đề nghị các ban ngành đoàn thể của xã và cán bộ 
công chức có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên 
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
              CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-17T10:20:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Vũ Đình Nguyễn<vudinhnguyen@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-17T13:41:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang<thanhgiang.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-17T13:41:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang<thanhgiang.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-17T13:41:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang<thanhgiang.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




