
UY BAN NHAN DAN 
IIUYEN CAM XUYEN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
DOe Ip - Tçr do - H4uh phñe 

Cm Xuyên, ngày '/( tháng 03 nám 2022 

QUYET DNH 
V vic khen thtrö'ng cho các tp th, cá nhãn có nhiu thãnh tIch trong cong tác 

Bão ye ding -  phông cháy ch&a cháy rImg nám 2021 

CHU TfCH UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cth Luát To' char chInh quyn dj'a phuv'ng ngày 19/6/2015; Ludt s&a dO'i, 
ho' sung mç5t so' diéu cia Luat ChInh p/ia và Luç2t TO' chuIc chInh quyJn cVa phu'o'ng 
ngày 22/11/2019; 

Can c& LuOt thi duct, khen thze&ng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Lu4t tha 
do'i, bO' sung mç5tsJ dku cüa Luat thi duct, khen thuthig ngày 14 tháng 6 nám 2005 
và Lut tha dO'i, bo' sung mótsJ diu cüa Luát dii dua, khen thu'àng ngây 16 tháng 
11 nam 2013; Nghj djnh 91/2017/NEJ-cP ngày 31 tháng 7 nam 2017 ctha C'hInh 
phth quy d/nh chi tié't thi hành mótsO' diu cüa Luát thi dua, khen thu'thig; 

Can c& Quye't cl/nh sO' 38/2019/QD-U.BND ngây 28 tháng 6 nám 2019 cña 
UBND tin/i Ha Tinh v vic ban hành Quy c/il thi dua, khen thu'àng; 

Theo d ngh/ cza BCD chu'ang trinh phát trién lam nghip bn viIng giai 
doan 202 1-2025 tgi Van ban sO' 02/TTr-BC'D ngày 02/03/2022 và d nghf cia 
Thu'Ong tryr Hi d4ng Thi duct - Khen thzthng huyn. 

QUYET DINH: 

Diu 1. flng GiAy khen cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan huyên cho 04 tp th 
và 05 cá nhãn dã có nhiu thãnh tIch trong cong tác Báo v rfrng - phOng cháy ch&a 
cháy thng nAm 2021 (co danh scich kern theo). 

Diu 2. TrIch tir qu9 thi dua, khen thu&ng cüa huyn s6 tin 5.850.000 dèng 
(Nám friu tarn tram nãm murii ngàn dng chä'n,) Üé thixâng cho cac tp the, cá 
nhãn có ten trong danh sách t?i DiMi 1. 

Diu 3. Quy& djnh có hieu lirc k tü ngày ban hành. 

Chánh Van phông I-IDND-UBND huyn; Thuô'ng tnxc Hôi dng Thi dua, KEen 
thuOng huyn; TruOng phông N5i vg, BCD chirang trinh phát trin lam nghiêp bn 
v&ng giai doan 2021-2025 vã các $p th, cá nhãn có ten tai Diu I can cü Quy& dinh 
thi hanh.L.& 

No'i n/ian: 
-NhuDiéu3; 
- Chü tjch các PCT UBND huyn; 
- Hi dong TDKT huyn, 
- Luu: VT, NVfr 

S& 1231 /QD-UBND 



Các tp the, cá nh 

(Kern theo Quyét cl/nh so 

CH 
A UBND huyçn tng Giay khcn 

ngày .16/03/2022 cüa UBND huyn,) 

I. T4p th: 

1 Hat kim lam huyn CAm Xuyên. 

2 Nhân dan và can bô xã CAm Son 

3 Nhan dan và can bô xã CAm Lac 

4 Nlhân dan vã can bô xã CAm Quan 

II Ca nhãn 

1 Ong Luung H&u Hung, Phó Chü tjch UBND xà CAm San 

2 Ong Nguyn Cong ThUy, Phó Chi buy trtr&ng Quan sir kiêm phu trách 
lam nghip xã Cam Minh. 

Ba Lê Thj Van, cOng chrc Dja chInh - Nông nghip - Xây dijng & Môi 
tru&ng xã Cam Due. 

4 Ong Pham Van Trung, phi trách lam nghim xa CAm Quan. 

5 Ong Phan Van Tan, Kiém lam viên, Hat Kim lam huyn CAm Xuyên. 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 
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