
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  CAM XUYEN DQc Ip - Ty do - Hnh phüc 

S: 2(g/QD-UBND Cam Xuyên, ngày  O  tháng  5  nàm 2022 

QUYET D!NH 
V vic khen thtröng cho cá nhân dt thành tIch xuât sac trong 

thi  du ti Sesgame  31 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can c& Lut T chi'c chInh quyn dja phito'ng ngày 19/6/2015; Luát sta di, 

bd sung m3t sá diu cia Lut ChInh phi và Lut T ch&c chInh quyn dja phu'o'ng 

ngày 22/11/2019, 
Can ci Lut thi dua, khen thw&ng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Luát tha ddi, 

sung mç5t so dieu cza Lug7 thi dua, khen thtró'ng ngày 14 tháng 6 nãm 2005 và 

Lut sia ddi, b sung m5t s diu cüa Lut thi dua, khen thu6ng ngày 16 tháng 11 

nám 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cza ChInhphü 

quy dinh chi tEt thi hânh mót s diu cia Lut thi ä'ua, khen thu'&ng, 

Can th Quye't djnh so' 38/2019/QD-UBND ngày 28 tháng 6 nám 2019 cia 

UBND tinh Ha Tinh ye' viçc ban hành Quy ché' thi dua, khen thu'&ng; 

Theo d nghj cia Thu'O'ng tryc Hç5i dóng Thi dua - Khen thu'&ng huyn. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Tng Giy khen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho: 

Ong Lé Ng9c Phiiic - Xã Cam Thjnh, dt thành tich 02 Huy chuang bac  mon 

din kinh tai SEA Games 31 
Ba Dir Thj BOng - Xã Cam Trung, dt thành tIch 02 Huy chuang yang ni 

dung thuyên 4 nü mái chèo dan hang nng và thuyn 4 nI rnái chèo dan hang nh 

mon Rowing tai  SEA Games 31. 
Diu 2. TrIch tü qu thi dua, khen thuóTig cüa huyn sé tiên 900.000 dông 

(Chin tram ngàn dng) d thisâng cho các Ca nhân. 

Diêu 3. Quyt djnh có hiu lirc k t1r ngày ban hành. 
Chánh Van phông HDNID-UBND huyn; Thuäng tr1rc Hi dng Thi dua, 

Khen thuâng huyn; Trir&ng phông Ni v1i và các cá nhân có ten tai  diu 1 can ciir 

Quyêt dnh thi hành./.,,/ 

Noinhin: 
- Nhu Diéu 3; 
- ChU tich cac PCT UBND huyn; 
- TT Hi dông TDKT huyn, 
-Liru: VT,NVgV 
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