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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt 

động của Hội Bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi tại Văn bản số 

31/TTr-HBT ngày 08/11/2021 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể 

và 04 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết 

tật - Trẻ mồ côi năm 2021 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của huyện số tiền 3.600.000 đồng 

(Ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) để thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên 

trong danh sách tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng huyện; Trưởng phòng Nội vụ, Hội Bảo trợ người khuyết tật - Trẻ mồ côi và các 

tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TĐKT huyện, 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hà Văn Bình 



 

 

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /11/2021 của UBND huyện) 

 

 Tập thể: 

1. Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Cẩm Quan 

2. Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội thị trấn Cẩm Xuyên 

 Cá nhân 

1. Ông Hoàng Duy Tùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Cẩm Lộc 

2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Cẩm Thịnh 

3. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Nam Phúc 

Thăng 

4. Ông Đặng Thế Quy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Cẩm Nhượng 
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