
UBND TỈNH TÂY NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THANH TRA TỈNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /TB-TTr                         Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2021  

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xếp hạng thi đua  

Khối thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-KTĐ ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Khối 

thi đua thanh tra các huyện, thị xã, thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt 

động Khối thi đua thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tây Ninh năm 

2021; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 211/HD-HĐTĐ ngày 22/10/2021 của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 17  tháng 7 năm 2015 

của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ- UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 

của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Biên bản số 65/BB-KTĐ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Khối thi 

đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố về việc họp chấm điểm và xét thi đua, 

khen thưởng Khối Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2021; 

     Căn cứ Biên bản số 89/BB-KTĐ ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Khối thi 

đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố về việc họp chấm điểm và xét thi đua, 

khen thưởng Khối Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2021; 

      Căn cứ Công văn số 90/KTĐ ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Khối thi 

đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố về việc điều chỉnh kết quả chấm điểm 

thi đua. 

Thanh tra tỉnh thông báo Kết quả xếp hạng thi đua của Khối Thanh tra 

các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 như sau: 

I. Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đề nghị UBND tỉnh tặng 

Cờ, Bằng khen). 

1. Thanh tra huyện Châu Thành: Hạng 1, với 997 điểm (tặng Cờ). 

2. Thanh tra huyện Tân Biên: Hạng 2, với 996 điểm (tặng Bằng khen). 

3. Thanh tra Huyện Dương Minh Châu: Hạng 3, với 992 điểm (tặng Bằng 

khen).  
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II. Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen). 

1. Thanh tra thị xã Trảng Bàng: Hạng 4, với 983,5 điểm.  

2. Thanh tra huyện Tân Châu: Hạng 5, với 980 điểm.  

        3. Thanh tra huyện Bến Cầu: Hạng 6, với 973,5 điểm. 

        4. Thanh tra huyện Gò Dầu: Hạng 7, với 973 điểm.  

5. Thanh tra thành phố Tây Ninh: Hạng 8, với 970,5 điểm.  

        6. Thanh tra thị xã Hòa Thành: Hạng 9, với 969 điểm. 

       (Thang điểm thi đua là 1.000 điểm, trong đó 950 điểm chuẩn và 50 điểm 

thưởng) 

        Thanh tra tỉnh thông báo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHÁNH THANH TRA 
- HĐTĐKT tỉnh;                                                                         
- UBND huyện, thị xã, thành phố;   

  - Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; 

 - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. 

- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS.                                                                       
               (Hây)                                                  
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