
TqICH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DçIc 1p — Tir do — Htnh phüc 

S: 4 /QD-UBND Ccm Xuyên, ngày j tháng 10 nám 2019 

QUYET DINH 

V vic khen thiro'ng cho các doanh nghip, hçrp tác xã có nhiu thành tIch 

trong san xut, kinh doanh và xây drng nàm 2019 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cu Lut t chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Lut thi dna, khen thuong ngày 26 thang 11 näm 2003; Lut si:ra di, 

b sung mt s diu cüa Lut thi dna, khen thuóng ngày 14 tháng 6 nàm 2005 và 

Luât sra di, b sung mt s diu cUa Luât thi dna, khen thithng ngày 16 tháng 11 
nãm 2013; Nghi djnh 91 /2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit thi hành mt s diu cüa 1ut thi dna, khen thurng. 

Can cü Quy& djnh s 16/201 5/QD-UBND ngày 15/4/2015 cüa UBND tinh 
Ha TTnh v vic Ban hành Quy ch xét ton vinh Doanh nghip Ha TTnh tiêu biu 
và Doanh nhân Ha Trnh tiêu biu; 

Xét c1 nghj cüa Ban Chi dao phát trin doanh nghip và kinh t tp th 
huyn tai Th trInh s 03/TTr-BCD ngày 07/10/2019 vâ d nghj cüa Thu&ng trirc 
Hi dng Thi dna, Khen thithng huyn, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Tang giy khen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho 16 doanh 

nghiêp, hap tác xã tiêu biu dã có nhiu thành tIch tFong san xut, kinh doanh và xây 
drng nàm 2019 (co danh sách kern theo). 

Diêu 2. TrIch tr qu' thi dna, khen ththng cüa huyn s tin 14.400.000 dng (Mir&i bn 
triu Mn tram ngàn dng) d ththng cho các doanh nghip, hap tác xâ có ten ti Diu 1. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu 1irc k tü ngày ban hành. 

Chánh Van phông iHDND-UBND huyn, Thumg tr1rc Hi dng Thi dua - 

Khen thi.r&ng huyn, Ban Chi dto phát trin doanh nghip và kinh t tp th huyên, 
Tru&ng phông Ni v11 và các doanh nghip, hap tác xä có ten ti Diu 1 can ct'r Quyt 
djnh thi hành./. '" 

UY BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Chü tjeh, cac PCT UBND huyn; 
- Lixu: VT, NV. 



DANH SACH 
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn tang giy khen cho 16 doanh nghip, hçp 

tác xa tiêu biu dã có nhiu thành tIch trong san xut, kinh doanh và xây drng näm 

2019 (Kern theo Quyê't djnh so' 4t.44../QD-UBND ngày J.. / 10/2019). 

1 Cong ty Co phn tp doàn Thânh Huy 

2 Cong ty c phtn xây dmg vâ djch vi thi.wng mii s 666 

3 Cong ty ci phân xây dirng thucing mi B.c A 

4 Cong ty c phn xây dmg vâ thuong mi 269 

5 Cong ty c phn dch v thuang mti Báo Hoâng 

6 Cong ty c phn gch ngói Cu Ho 

7 Cong Ty TN}IiH Vit Long Tnthng Thjnh 

8 Cong ty c phn du tu phát trin cong thuo'ng Min Trung 

9 Cong ty TNT-IH xây dirng và thuang mti Song Hi 

10 Cong ty c phn xây drng S&S Thiên Long 

11 Cong ty c ph.n khai thác vâ ch bin dá Cm Thinh 

12 Cong ty TN}ll-i yang bac Hang Châu 

13 HcTp tác xã Doân Viên 

14 Hçip tác xa chän nuôi thng hcip và xay dmg Minh Lc 

15 Qu tin diing nhân dan xã Cm Yen 

16 Ngân hang Nông nghip và phát trin nông thôn chi nhánh Cm Xuyén 

UY BAN NHAN DAN HUYN 
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