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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
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Cdm Xuyên, ngây 42 tháng 01 nám 2020
QUYET DJNH

V vic khen thtr&ng cho cá nhãn dã có nhiu dóng gop trong hot dng t&
thiên, nhãn tto nãm 2019
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cit Lut M chitc chfnh quyn dja phiro'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cit Luât thi dua, kEen thu&ng ngây 26 tháng 11 näm 2003; Luãt sfra d&,
b sung mt s diu cüa Lut thi dna, khen thiiâng ngày 14 tháng 6 näm 2005 và
Luât sfra dbi, b sung môt s6 diu cüa Lut thi dua, khen thixâng ngây 16 tháng 11
näm 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31 /7/2017 cUa ChInh phü quy djnh clii
tiát thi hành rnOt s diêu cüa lu@ thi dna, kEen thuàng.
Can cit Quy& djnh sá 38/2019/QD-UBNP ngèy 28/6/2019 cüa UBND tinh
Ha Tinh v vic ban hành Quy ch thi dna, khen thr&ng;
Xét d nghj cüa Thudng tric Hôi dng TN dna - Khen thutng huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. TAng giy khen cüa Chü tjch UBND huyn cho ông Nguyn Van DUng —
Phó trutng Van phông d?i din báo Dan frI Bc rnin Trung, dã cO nhiu dóng gop
trong boat dng tü thin, nhân dao cho nhthig ngui nghéo, ngithi cO hoãn cánh khó
khan trén dja bàn huyn Cam Xuyên;
Diu 2. TrIch tü qu7 thi dna, khen thi.rông cUa irJyên sti tin 450.000 dEng (Ban
tram nám muvi ngàn dng) d thuâng cho ông cO ten t4i Diu 1.
Diu 3. Quy& djnh cO hiêu lvc k tU ngày ban hành.
Chánh Van phông HIDND-TJBNID huyên, Thu&ng trirc HOi dng Thi dna —
Khen thuâng huyn, Trtthng phông Ni vti và cá nhân có ten t4i Diu 1 can cit
QuyEt djnh thi hãnh./.
Noi n/lan:

- Nhir Diêu 3;
-Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Luu: VT, N V.
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