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UY BAN NHAN DAN
HUVEN CAM XUYEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM
DQc Ip - Tyff do - Hnh phtIc

V /QD-UBND

CJm Xuyên, ngàytd tháng 8 nárn 2019

So:

QUVET DINH
V vic khen thtr&ng cho cac tp th cã nhn có nhiêu thãnh tIch trong
thirc hiên chInh sách bão hiêm yté hoc sinh nãm hoc 2018-2019
CHU TCH UY BAN NHAN DAN HUVEN
Can cir Lut tt chüc chIiTh quyn dja phutxng ngãy 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Luãt thi dna, then thu&ng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Lu4t süa dôi,
bô sung mt s diêu cüa Lut thi dua, khen thuàng ngày 14 tháng 6 nAm 2005 vâ
Luât sfra dii, b6 sung môt so diêu cüa Luât thi dna, then thutng ngày 16 tháng 11
näm 2013; Nghi djnh 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cUa ChInh phU quy djnh chi
tiát thi hành môt s diu cüa luât thi dua, then thu&ng.
Can ci[r Quy& djnh s' 38/2019/QD-UBND ngây 28/6/2019 cüa UBND tinh
Ha Tinh v viêc ban hành Quy ché thi dua, then thu'àng;
Xét d nghj cUa Bão him xa hi huyn Cm Xuyên ti To trinh s 145/B}-IXHTHU ngày 22/8/20 19 và d nghj cüa Thuông trçrc Hi dông Thi dna - Khen thutng
huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. Tang giây kEen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho OS t3p th
và 02 cá nhân, dä có nhiu thânh tIch trong thirc hin tot chinh sách báo hiêm y té
hoc sjiTh närn hoc 2018-2019 (co darth sách kern theo,)
Diêu 2. Tién thuOng cho các tap the, cá nhãn có ten ti Diéu 1 duuc trich tfr kinh
phi hi nghj tong két chinh sách báo hiêm y té hpc sinh nãm hoc 2018-2019.
Diu 3. Quyt djnh cô hiêu luc U tic ngãy ban liành.
Chánh Van phông I-IDND-UBND huyn; Thuèng trtjc Hi dEng Thi dna, Khen
thu&ng huyn; Trithng phông Ni vii, Báo hiêm xa hOi huyn vâ cac cá nhhn có ten tai
Diu 1 can cü Quy& djnh thi hành./. No'i ,z/th,,:
-NhwDiêu3;
-Chñ tjch các PCT UBND huyn;
- Luu: VT,

.14T!CH
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1

DANH SACH
Các tp th, cá nhãn duo'c ChU tjch UBND huyn tang giãy khen (Kern theo
Quyê't djnh só'S4effi./QD-UBND ngày 4 / 8/2019,),

A. T4P THE:
1 Tnrbng tiêu h9c Cam Due;
2
3
4
5

Tnthng tiêu hpc Cam Vjnh;
Trtring tiêu h9c Cam Quan;
Truäng trung hçc co sà Dai Thãnh;
Truäng trung hpc cc s& Phan Dmnh Giót.

B. CANHAN
I

Ong: Trn Hoâng Lan — Hiu trutng tnrèng tiêu h9c Cam Vjnh;
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Ong: Tr&n Xuân Toãn — Hiu tru&ng Tnthng trung hpc cc s?x D?i Thãnh.
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