
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
IIUYtN CAM XUYEN Dc Ip - Tiy do - Hh phüc 

S: j5 go /QD-UBND (2dm Xuyên, ngày ,{f tháng 9 nàm 2019 

QUYET IMNH 

V vic khen thtthng cho the tp th, cá nhãn có nhiêu thành tich trong 
thçrc hin tng diêu tra dan st và nhã & nãm 2019 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can cü Luat t chüc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Lut thi dua, khen thuâng ngày 26 tháng 11 nãm 2003; Lut sfra dôi, 

sung mit s6 diéu cUa Lut thi dua, kEen thuOng ngây 14 tháng 6 nãm 2005 vâ 

Lut süa dôi, bô sung nt 56 diêu cüa Luât thi dua, khen ththng ngây 16 tháng 11 

näm 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngãy 3 1/7/2017 cOa Chinh phü quy dinh clii 

tit thi hânh mt s diu cUa luãt thi dua, khen thu&ng. 

Can cü Quy& djnh sS 38/2019/QD-UBND ngày 28/6/2019 cüa UBNID tinh 

Ha Tinh v vic ban hãnh Quy ch thi dua, khen thuOng; 

Xét dà nghj cUa Ban chi do Mng diu tra dan sé vã nba ô.  nàrn 2019 t?i Th 
trinh so 08/flr-BCD ngãy 26/8/20 19 vã d nghi cUa Thu&ng trvc  Hi dng Thi dua 
- Khen thithng huyên, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tng giAy kEen cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn cho 02 tp th4 
và 05 cá ni-ian, dã có nhiu thành tich trong thvc hin tong diêu tra dan so và nhà ô' 
nãm 2019 (cé dan/i sac/i kern theo) 

Diu 2. Tin thuâng cho các tap the, cá than có ten tai Diêu 1 duxc trich t& kinh 

phi hi nghj thng kM cOng tác tng diu tra dan so và nhà ô nàrn 2019. 

Diu 3. QuyEt djnh có hiêu luc k tü ngày ban hãnh. 

Chánh Van phông I-IDND-UBND huyön;  Thuông trçrc Hi dng Thi dua, Khen 
thu&ng huyn; Tnr6ng phông Ni vi, Ban chi d?o  tOng diu tra dan s và nba a nArn 
2019 và các tap the, cá nhân có ten ti Diêu I can cü QuyCt dnh thi hành./. 

No'i n/ian: 
- Nhii Diéu 3; 
-Chü tjch các PCT UBND huyn; 
- Luu: VT, 



DANH SACH 
Các tp the, cá nhãn duoc Chü tjch UBND huyn t.rig giy khen (Kern theo 

Quyt dfnh sJf5lO.. ./QD- UBND ngây 4 /9/2019); 

A. Tp the 

UBND thj tr&n CAm Xuyên, 

2.
UBND thj trAri Thiên CAm 

B. Ca nhãn 
1. Ba: Nguyk Thj Lien — VAn phông, thông ké — IJBND xA Cam Minh 

2. Ong: Trân Xuân Tiên - VAn phông, thông ké — UBND xA CAm Lc 

3. Ba: Ha Thj Thanh - VAn phông, thông ké — UBND xA Cam Linh 

4. Ba: Hoàng Thi Yn - VAn phOng, thông kê — UBND xA CAm Phüc 

5. Ong: VO Than Anh — Thông ké viên — Chi ciic thông ké huyn Cam Xuyén. 
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