
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Ip - T do - Hnh phüc 

S6: ldIO/QDUBND Crn Xuyên, ngày J2 tháng 5 nàm 2022 

QUYET DJNH 
V viêc khcn thu'&ng cho the tp the có thành tIch xut sAc 

trong cong táe phông ehOng thiên tai và tim kiém thu nn nãm 2021 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cii Luát Ta chic chinh quyn dja phu'ung ngày 19/6/2015; Ludt sia dói, 

bS sung mç$ts diu cüa Luat Chinh phz và Luç2t Ta chic chmnh quyn dia phu'crng 
ngày 22/11/2019; 

Can ci Luát thi dua, khen thwàng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Luát süa 
dJ4 bo' sung mç5t so' diu cüa Luát thi dua, khen thzthng ngày 14 tháng 6 nám 2005 

và Lu2t sia dói, bó sung mótsJ dieu ctha Luát thi dua, khen thzthng ngày 16 tháng 

11 nám 2013; Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nam 2017 ctha ChInh 

phi quy cl/nh chi tié't thi hành mç5ts dieu ctha Luáz' thi dua, khen thwJng; 
Can ci Quyê't cl/nh so' 38/2019/QD-UBND ngày 28 thàng 6 náin 2019 cüa 

UBND tinh Ha Tih v viéc ban hành Quy ché' thi dua, khen thtthng; 

Theo d ngh/ cña Ban chir huy PCTT và TKCN huyn tgi Van bàn scS 12/TTr- 

BCH ngày 09/5/2 022 vii d ngh/ càa Thzc&ng tni'c Hç5i dSng Thi dua - Khen thu'&ng 
huyn. 

QUYET JUN11: 

Diu 1. Tang GiAy khen cUa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho 04 tp th 
có thành tIch xuAt sAc trong cong tác phông chông thiên tai vâ tim kim cñu nn näm 
2021 (cO danh siich kéni theo). 

Diu 2. TrIch tir qu thi dna, ichen thuOng cüa huyn s tin 3.600.000 d&ig 
(Ba lriu thu trim ngin dng chn) d thutng cho các tp th có ten trong danh 
sách tai Diu 1. 

Diu 3. Quyk djnh có hiu lvc k tü ngây ban hânh. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyên; Thumg tnrc HOi dng Thi dim, Khen 

thutng huyn; Truâng phông Ni v1 J, Ban chir buy PCTT vã TKCN huyn vá các tp 
th có ten t?i  Diu 1 cAn cu Quy& dinE thi hãnh./. 

Noinhân: 
-Nhi.rDiêu 3; 
- Chñ tich các PCI UBND huyên; 
- Hi dông TDKT huyn, 
- Luu: VT, NV 



DANH SACH 
áttp th4d3)chu tjch UBND huyên tng Giy khen 

(Kern theo ty4t fljnh41t /QD-UBND ngthy 2 /5/2022 ctha UBND huyé 
.17 * 

1 Nhân dan và can bô xâ Cam Thânh 

2 Nhãn dan vã can bô xä CAm Linh 

3 Nhân dan vâ can bô thôn Ha Van, xã CAm Lac 

4 Nhân dan và can b thôn Hái Nam, xa CAm Nhuang 

1W BAN NHAN DAN HUYEN 
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