
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIfl NAM 
HUflN CAM XUYEN Dc 1p — Ty do — Hnh phüc 

S:46o4 /QD-UIBND CJmXuyen,ngay06 thingll nám 2019 

QUYET DJNH 
A •A A Ve vice khen thuo'ng cho eac ca nhan co nhieu thanh tich 

trong phong trào Ngu'ôi cong giáo thi dna yêu nu*c giai don 2015-2020 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cü Lut to chüc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Luât thi dua, then thu&ng ngây 26 tháng 11 nàrn 2003; Lut sfra (Mi, 

ho sung rnt sO diu cüa Lut thi dua, then thithng ngày 14 tháng 6 nãrn 2005 và 

Lut sü'a (Mi, b sung mt s diu cüa Lut thi dua, then thu&ng ngây 16 tháng 11 

nàm 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngãy 3 1/7/2017 cUa ChInh phil quy djnh chi 
ti& thi hânh mOt  s diu cüa 1ut thi dna, then thutng. 

Can cü Quyt dinh sé 38/2019/QD-UBND ngày 28/6/2019 cüa UBND tinh 
Ha Tinh v viêc ban hành Quy ch thi dua, khen thu&ng; 

Xét dà nghj cUa Thy ban Mt trân To qu6c huyn tai  T& trinh s 11/TTr-
MTTQ ngây 30 tháng 10 nàm 2019 và d nghj cña Thu&ng trvc Hi dng Thi dua, 
Khen thithng huyn, 

QUYET DINE: 

Diu 1. Tng giây khen cüa Chü tjch Thy ban nhãn dan huyn cho 8 cá nhãn d 
có nhiu thânh tich trong phong trão Nguti cong giáo thi dua yêu nmfcc giai doçn 
2015-2020(có danh sách kern theo). 

Diu 2. 'Trich tir qu5' thi dua, then thuOng cüa huy,n s tiên 3.600.000 (Mng (ha triêu 
thu tram ngàn c1ng) d thixOng cho các cá nhãn có ten kji  Diéu 1. 

Diu 3. Quyt djnh cO hiêu lire 1c tCr ngây ban hãnh. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyên, Thubng trvc Hôi dàng Thi dua - 

Khen thuàng huyn, Thy ban M.t trn T quc 1iuyn, TruO'ng phông Nôi v' vâ cãc 
cá nhân có ten tai  Diu I can cü Quyt djnh thi hãnh./. 

Noi nhân: 
- Nhir Diêu 3; 
- CM tich, cãc PCI IJBND huyên; 
- Luu: VT, NV. 
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DANH SAd 
Chñ tjch Uy ban nhân dan huyn tng giAy khen cho 8 cá nhãn dã có nhiu 

thânh tIch trong phong trào Ngu'&i cong giáo thi dua yêu rnthc giai don 2015-2020 

(Kern theo Quyt cl/nh s .46n4..../QD-UBND ngây .Q. / 11/2019). 

I Ong: Nguyn ThaiTh L2 Trithng Ban doân kt cOng giáo huyn; 

2 Ong: Nguyn Danh Hoi - Phó Ban doãn k& cOng giáo huyên; 

3 Ong: VO Quang Hoa — Uy vién Ban doãn k& cOng giáo huyên; 

4 Ong: Nguyn Van Báo - Uy vien Ban doàn k& cOng giáo huyn; 

5 Ong: Pham Ngpc Tam — Tnthng Ban giáo ho Cn Gát xa Cm Trung; 

6 Ong: Lé Xuãn Hng - Trutng Ban giáo hp Hung Lc xâ CAm Hung; 

7 Ong: Lê Cong Chmnh — T thi dua yêu nuâc xa CAm Phác; 

8 Ong: Lé VAn Huân — Chü tich Hi dcng Myc vu giáo xü Lac Son. 
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