
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /QD-UBND Cám Xuyên, ngày tháng nám 2019 

QUYET JJ!NH 
V vic khen thtro'ng cho các tp th, cá nhân có nhiu thãnh tIch trong phong 

trào khuyên h9c, khuyên tài, xây dijng xä hi hQc tp giai doin 2014-2019 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN 

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

Can cir Lut thi dua, khen thuông ngày 26 tháng 11 näm 2003; Lust si:ra 

di, b sung mt s diu cia Luât thi dua, khen thung ngày 14 tháng 6 näm 2005 
Va Luât süa dôi, bô sung môt so diêu cüa Lut thi dfla, kEen thung ngây 16 tháng 
11 narn 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 3 1 /7/2017 cüa ChInh phü quy dnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa 1ut thi dua, khen thithng. 

Can cü Quy& djnh s 38/2019/QD-UBND ngày 28/6/2019 cüa UBND tinh 
Ha Tinh v vic ban hành Quy ch thi dua, khen thithng; 

Xét d nghj cüa Hi Khuyn h9c huyn ti Tô trInh s 1 0iTTr- KH ngày 10 

tháng 9 nàm 2019 và d nghj cüa Thng trirc Hi dng Thi dua, Khen thithng huyn, 

QUYfT DINH: 

Diu 1. Tng giy khen cüa Chü tjch TiJy ban nhân dan huyn cho 06 tp 

th và 06 cá nhân, dâ có nhiu thãnh tIch trong phong trào khuyn h9c, khuyn tài, 
xay dirng xa hi h9c tp trong giai don 2014 -2019(có danh sách kern theo); 

Diêu 2. TrIch tu qu thi dua, khen thuông cüa huyn s tin 8.100.000 dng 
('Tarn triu rn5t train ngàn &ng) d thu&ng cho các tp th, cá nhân có ten ti Diu 1. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc k tir ngày ban hành. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Ththng trirc Hi dng Thi dna-

Khen thithng huyn, Trnâng phông Ni vti, Hi Khuyn h9c huyn và các tp th, 
Ca nhân có ten tii Diu 1 can cü Quy& djnh thi hành./. 

No'i nhân: 
- Nhr Diu 3; 
- Chti tich, các PCT UBND huyn; 
- Luu: VT, NVp' 



DANH SACH 
Các ttp th, cá nhân &rçYc ttng giy khen trong phong trào khuyên h9c, 

khuyn tài, xây drng xã hi hçc tp trong giai dotn 2014 -2019 (kern theo Quyet 

djnh /QD-UBND ngày4 /,fO/20]9,.)  cza UBND huyn,.): 

A. ThP THE 
1. Hi khuyn h9c xä Cm Hung, 

2. Hi khuyên h9c xâ Cam Duo'ng, 

3 Hôi khuyn h9c xã Cam Vinh, 

4 Hi khuyn h9c xã Cm Trung, 

5 Hi khuyn h9c th trn Thiên Cm, 

6. Hi khuyn hc thj trn Cm Xuyên. 

B. CANHAN 
1. Ong: Dtng Viêt Vy - Chü tjch Hi khuyn h9c xã Cm M, 

2. Ong: Nguyn Van Tuông - Chü tjch Hi khuyn hpc xã Cm Quang, 

3. Ong: Nguyn Van B - Chü tjch Hi khuyn hoc xã Cm BInh, 

4. Ong: Ton ChInh Di - Chñ tjch Hi khuyn h9c xâ Cm Nhung, 

5. Ong: Phim Th Sinh - Chü tch Hi khuyn h9c xã Cm Hôa, 

6. Ba: Trn Thi L — Phó Chü tich Hôi khuyn hoc xã Cm Quan. 
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