UY BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI?T NAM
DQc 1p - Tv do- Hnh phéc

S&43 /QD-UBND

Cm Xuyên, ngày

37 tháng 3 nám 2020

QUYET D!NH
Ve viçc khen thuo'ng cho cac ca nhan co hanh dçng dung cam trong vice
etlu ngtrô'i do hôa hon vim ngãy 28/3/2020 ti thj trn dm Xuyên
A

•A

A

A

-

CHU TCII UY BAN NHAN DAN IIUYtN
Can cit Luãt To chitc chInh quyn dja phixang, ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cit Luât Thi dua, khen thuàng ngày 26 tháng 11 näm 2003; Lu3t sita
dãi, bã sung môt s6 diu cüa Luât Thi dna, khen thithng ngây 14 tháng 6 Mm
2005 và L4t sita dOi, b sung môt s diu cüa Lut thi dna, khen thuàng ngây 16
tháng 11 nàm 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü
quy d4nh chi tit thi hành mt s& diu cUa 1ut thi dna, khen thithng.
Can cit Quyt djnh só 38/2019/QD-TJBND ngày 28/6/2019 cUa UBNID tinh
Ha Tinh v vic ban hành Quy ch thi dna, khen thu'&ng;
Xét d nghj cüa lily ban than dan thj trAn Cm Xuyên tai T& trmnh s
136/TTr-UBND ngây 31 tháng 3 Mm 2020 và d& ngh cüa Thuông trçrc Hi dAng
Thi dna, Khen thu&ng huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. Tng giy khen cüa Chü tjch UBND huyn cho 03 cá than, dA có
hàth dQng dung cam trong vic thu ngisäi do boa hoan vão ngày 28/3/2020 tai thj
trn Cm Xuyên:
1.Ong: Lé Duy Hu—T dânph 13, flij trAn CAm Xuyên;
2. Ong: Pham Van S5 - COng than cong ty TN}1}-1 xãy dLmg, thuang mai 368;
3. Ong: Lé
Tam - COng th cOng ty TNHH xây dirng, thuong mai 368.
Diu 2. TrIch tü qu thi dua, khen thutng cUa huyn s tin 1.350.000 dOng
(M(5t triu ba tram nám mu'ol ngàn dng) d thuâng cho các cá thô.n có ten ti Diu 1.
Diu 3. Quyét djnh cO hiu içrc kO tir ngày ban hàth.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Thi.rông trirc Hi dng Thi duaKhen thu&ng huyn, Trutng phông Ni vu, UBND thi trAn CAm Xuyên và các cá
nhân cO ten tai Diu 1 can cit Quyt djnb thi hãnh./. 4O'tV
van

No'inhan:
- Nhu Diéu 3;
- Chñ tjch, cac PCT UBND huyn;
- Cong ty TNHH xay dçrng, thucxng mai 368;
- Luu: VT,

