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QUYẾT ĐỊNH 
 

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

trào làm giao thông nông thôn và hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

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; 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế Hạ tầng tại Văn bản số 02/TTr-KTHT ngày 

05/01/2022 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 04 tập thể 

và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào làm giao thông nông thôn và 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của huyện số tiền 4.950.000 đồng 

(Bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng) 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, phòng Kinh tế Hạ tầng 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; 

- TT 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       /01/2022 của UBND huyện) 

 

A. KHEN TRONG PHONG TRÀO LÀM GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

I. Tập thể 

1 Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Thành 

2 Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Duệ 

3 Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Vịnh 

4 Nhân dân và cán bộ thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ 

II. Cá nhân 

1 
Bà Đặng Thị Hoài - Công chức Địa chính - Nông nghiệp Xây dựng và Môi 

trường xã Cẩm Thành 

2 Bà Nguyễn Thị Phượng - Phụ trách Giao thông Xây dựng xã Cẩm Mỹ 

 

B. KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Thôn Hương Sơn, xã Cẩm Sơn 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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