
CQNG HOA xi HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip - Ty do - H4nh phñc 

Cdin Xuyén, ngây ththng 3 nàm 2020 

QUYET BJNH 

V viec khen thu'óng eho eác tp th& cá nhãn có nhiu thãnh tIch trong 
cong tác bão v ding, phông chãy, ch&a cháy ding nãm 2019 

CHU TJCH ty BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cü Luât t chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
CAn cCr Lut thi dna, khen thutng ngày 26 tháng 11 nAm 2003; Lu1 sfra di, 

b sung mOt  s' diu cUa Luât thi dna, khen thithng ngày 14 tháng 6 nAm 2005 vâ 
Luât sjra di, bA sung mt sA diu cUa Lut thi dua, khen thuông ngày 16 tháng 11 
näm 2013; Nghj d4nh 91/2017/ND-CP ngAy 3 1/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tik thi hàth mOt  sA diu cUa luãt thi dna, khen ththng. 

CAn dr Quy& djnh sA 38/2019/QD-UBND ngây 28/6/2019 cüa UBND tinh 
Ha linh v vic ban hAnh Quy ch thi dua, khen thutng; 

Xét ciA nghj cüa Ban chi dao chixong trinh mic tiêu phát triM lam nghip bAn 
vthig giai doan 2016-2020 t?i  T&trinh sA 16/TTr- BCD ngày 13 tháng 02 nAm 2020 
va ciA nghi cüa Thu&ng trijc Hi clAng Thi dna - Khen thutng huyn, 

QUYET IMNH: 

fliAu 1. Ttng giy khen cüa Chü tjch UBND huyn cho 4 tp thA vA 5 cá nhân clii 
có nhiêu thành tIch trong cong tác bAo v thng, phOng cháy, chtta cháy r&ng nArn 
2019 (códanhsách/cèmtheo); 

Diêu 2. TrIch tü qu5' thi dna, khen thutng cüa huyn sO tiên 5.850.000 
dAng (Nàm triu tam tram nám mzrcri ngân dng,) d thu'&ng cho các tp thA, ca 
nhân có ten tal DiM 1. 

DIM 3. QuyAt djnh có hiu lvc kA tir ngày ban hãnh. 
Chánh VAn phOng I-IDND-UBND huyn, Thirông trijc Hi clAng Thi dua 

Khen thithng huyn, Trirâng phông NOi vy, Ban chi dao chuong trinh muc tiêu phát 
triên lam nghip ben v&ng giai doan 20)6-2020 vâ các tp thA, cá nhãn có ten ti DiM 
1 cAn cr Quyét djnh thi hAnh./. 

Noi 1:/tan: 
- Nhtr Diêu 3; 
- ChC' ljch cóc PCI 1JBND huyn; 
- Lrti: 'IT, NV 

UY BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

9- /QD-UBND 



DANH SACH 
Các tp th, cá nhân throc khen thuàng trong trong cong the bão v rirng, 

phông cháy, chUa cháy rung nãm 2019 (Kern theo Quyét djnh SC 

..473L.../QD-UBND ngày 4L. /3/2020): 

A TI.P THE 
1 Nhân dan và can bô xà Cm Quan 
2 Nhân dan và can bô xã Cm Due 
3 Nhân dan và can ho xA Cam Son 
4 Hat  kim lam huyn Cm Xuyén 
B CANHAN 
1 Ong: Pham Van 1'rung — Phii trách lam nghip xa Cam Quan 
2 Ong: Pham Van Hoa — Phv trách lam nghip xA Cm M' 
3 Ong: VO HUu DG — Phv trách lam nghip xâ CAm Lac 
4 Ong: Nguy@n Due Hiêu — Kiêm lam viên — Hat kirn lam CAm Xuyên 
5 Ong: Hoàng Dinh Cat — Kim lam viên — Hat kim lam CAm Xuyên. 
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