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Ngã Năm, ngày      tháng  01  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng giấy khen cho đơn vị ấp, khóm văn hóa năm 2019 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM 

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

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thuởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

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”; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc công nhận đơn vị đạt danh hiệu ấp, khóm 

văn hóa năm 2019; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” thị xã Ngã Năm tại Tờ trình số 10/TTr-BCĐ ngày 09/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng cho 08 đơn vị đạt danh 

hiệu khóm, ấp văn hóa năm 2019 trên địa bàn thị xã Ngã Năm (kèm danh sách). 

 Điều 2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ngã Năm 

(Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thị xã) có trách nhiệm phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị 

xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng các ngành chức năng 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Hội đồng thi đua 

khen thưởng thị xã, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 



DANH SÁCH TẶNG GIẤY KHEN  

CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU ẤP, KHÓM VĂN HÓA NĂM 2019 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐKT-UBND ngày      /01/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm) 

1. Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

2. Khóm Tân Quới, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

3. Khóm Vĩnh Tiền, Phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

4. Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

5. Ấp Mỹ Lộc I, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

6. Ấp Mỹ Tây A, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

7. Ấp Tân Trung, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

8. Ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng./. 
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