
TM. IJY BAN NHAN DAN 
KL-CJIU TJCH 

T!CH 

ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Ip - Ty do -Hnh phñc 

S6: 7/,2 /QD-UBND Cam Xuyên, ngày4 tháng 12 nàin 2021. 

QUYET DJNH 
Ye vic cong uWn Sang kiên ap co' so' nám 2021 

ut BAN NHAN DAN HUYEN 

Can c& Lu4Tit T ch&c chInh quyn cl/a phuong ngày 19/6/2015; Lu42t tha 
dói, ho sung mót so diêu cüa Luç2t TO ch&c Chinh phth và Lu2t To chtk chInh 
quyên d/aphuo'ng ngày 22/1 1/2019; 

Can c& Ludt Thi dua, Khen thu'&ng ngày 26/11/2003 và Luat  stha dO! bo 
sung mót sO diéu cia Luát Thi dua, Khen thu'&ng ngày 14/6/2005; Lu4t sfra dO! 
bo sung mç5t so diéu cüa Luát Thi dua, Khen thu'O'ng ngày 16/11/2013 

Can cth' Ngh/ cl/nh sO 13/2012/ND-CT ngày 02/3/2012 cña Chinh phth ye 
ban hành Diêu l Sang kién; 

Can c& Quyet cl/nh sO 01/2015/QD-UBND ngày 12/01/2015 ctha UBND 
tinh Ha Ftnh ye vic ban hành Quy cl/nh chi tiét và hu'áng dan thi hành DiCu l 
Sang kién trên cl/a bàn tinh Ha Tinh; 

QUYET JMNH: 
liiêu 1. COng nhn các Sang kik: 

1. Sang kiên 'Lich sü' M.t trn To quôc Vit Nam huyên Cam Xuyén, giai 
doan 1930-2020" 

2. Sang kin: "Tang cutng sr lãnh dao cUa cãc cp Oy Dàng di vOi mt 
trn T6 quôc vâ các doãn th4 Nhân dan nh&m cüng cé', xây dirng ftéi dai doàn 
kát toàn dan dáp üng yêu cu nhim vi trong tinh hInh mâi" 

Cüa tac giá Nguyn Thanh Long, Uy viên Ban Thu?ing vy, TnsOng ban Dan vn 
Huyn üy, Chü tich Uy ban MY[Q huyn Cam Xuyên dat Sang Iciên cap Ca s nâm 
2021. 

Diêu 2. 'Tác già cO Sang kin duyc hu'àng quyên igi theo quy djnh hin 
hânh và Sang kiên ducc áp dung trên dja bàn huyn ké tir näm 2021. 

Di&i 3. Quy& djnh cO hiêu hrc k4 tü ngây ban hành. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyên, Trutng phOng 

tru'Ong các ca quan, don vj lien quan va cá nhân có ten tai  Diêu I 
dinh thi hành .1. a' 

No'inhân: 

- Nhudik 3; 
- HDTDKT tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND Iiuyën; 
- Tnrc HDTDKT huyên; 
- Ltru VT, TC-N V14 

Nôi vu, Thu 
can cr Quyêt 
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