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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S6: L443 /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
CJm Xuyën, ngay tháng 4 nãm 2020

QUYET DNH
V vic khen thtr&ng cho cá nhãn eó hãnh dng dung cam trong vic
thu nguôi thoát khöi du61 flute vão ngãy 17/4/2020 ti thj trãn Cam Xuyên
CHIT TJCH UY BAN NHAN DAN HUflN
Can c& Luat Ta ch&c chInh quyn dfa phwo'ng, ngày 19 tháng 6 náin 2015;
Can c& Luát Thi dua, khen thwóng ngây 26 tháng 11 nám 2003; Luat sü'a
dJ4 bJ sung mt2t s diu cüa Luát Thi dua, khen thu'd'ng ngày 14 tháng 6 nàni
2005 và Ludt s&a adi, bd sung mót sJ dieu cia Luát thi dua, khen thzthng ngày 16
tháng 11 nám 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cña ChInh phü
quy d/nh chi tie't thi hành 'not sd dieu cña ludt thi dua, khen thud ng
Can c& Quyd't a7nh so' 38/2019/QD-UBND ngày 28/6/2019 ctha UBND tinh
Ha Tiih v viéc ban hành Quy ché' thi dua, khen thu'àng;
Xét ct ngh/ cña (Jy ban nhOn dan xd cd Hirng tgi Ta trinh sJ 125/TThUBND ngày 20 tháng 4 nàm 2020 vâ d ngh/ cza Thu'&ng triec Hç5i thing Thi dua,
Khen thu'&ng huyçn.
QUYET DINH:
Diu 1. Tang giy khen cüa Chü tjch UBND huyên cho ông: Tan \Tãn
Trung — Phó Chi huy Trtrdng Ban Chi huy Quân sir xa Cm Hung da eó hãnh dng
dung cam trong vic thu nguôi thoát khói du& nude vào ngây 17/4/2020 tai th1
trãn Cm Xuyên;
Diu 2. TrIch tir qu thi dua, khen thudng cüa huyn s tin 450.000 dèng (
BJn tram nám mucti ngàn cldng) d thuông cho cá nhân có ten tai Diu 1.
Diu 3. Quy& dinh có hieu lye k tü ngày ban hãnh.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Thu&ng true Hi dng Thi duaKhen tht.r&ng huyn, Truông phông Nôi vy, UBND xã Cam Hung và Ca nhãn có
ten t?i Diu 1 cAn cü Quy& djnh thi hânh.I.
Ncinlzân:
- Nhtr Diëu 3;
- ChÜ tjcli, cáo PCI IJBND huyn;
- Urn: VT, NVp
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