
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

Só:7-4 j6 /QD-UBND 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 
DOe Ip - Tiy do - Hnh phñc 

Cá'm Xuyên, ngày tháng t2flam 2022 

QUYET D!NH 
A •A A X A Ye vice khen thtro'ng cho cac tp the, ca nhan co thanh tich xuat sac 

trong hot dng  thin nguyen ti quê hutrng Cam Xuyên 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUVEN 

Can th Ludt To' ch&c chinh quyn dia phu'o'ng ngày 19/6/2015; Ludt silca dbli, 
sung mç5t sO' dthu cia Lu4t ChInh phth và Lut To' chiIc chInh quyn cl/a phu'cng 

ngày 22/11/2019; 

Can cü Luát thi dua, khen thw&ng ngày 26 tháng 11 nám 2003; Luç2t süa 
do'i, bo' sung mót so' dku ctha Ludt thi dua, khen thwOng ngày 14 tháng 6 nám 2005 
va Luát szèa dOi, bo' sung môt so' dieu ctha Luát thi dua, khen thtr&ng ngây 16 tháng 
11 nám 2013; Ngh/ cl/nh 91/2017/ND-CP ngày 31 thcthg 7 nàm 2017 ctha Chinh 
phü quy cl/nh chi tiê't thi hành mc5t so' diu cüa Luç2t thi dua, khen thzthng; 

Can ci? Quyê't cl/nh sO' 38/2019/QD-UBND ngày 28 thOng 6 nãm 2019 cüa 
UBND tinh Ha T[inh v vic ban hành Quy ché' thi dua, khen thu&ng; 

Theo d ngh/ cüa Thut}ng try'c Hç5i thing Thi dua - Khen thu&ng huyén. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tang Giây khen cüa Chü tjch Thy ban nhân dan huyn cho 01 tp th 
vá 03 cá nhân dA có thành tIch xut sac trong hot dng thin nguyen ti qué huang 
CAm Xuyén ('có danh sách kern theo,). 

Diu 2. Trich tfr qu5 thi dua, khen thutng cüa huyên so tién 2.250.000 dông 
(Hai triéu hai trOrn nárn mwoi ngàn thng chän) d thutng cho các tp th, cá 
nhân có ten trong danh sách ti Diu 1. 

Diu 3. Quyêt djnh có hiêu hit k tü ngày ban hành. 

Chánh Van phông I-IDND-TJBND huyn; Thudng trrc Hôi dng Thi dua, Khen 
thirâng huyn; Tnthng phông Ni vij, Hti DEng hucvng huyn Cm Xuyén t?i Thành ph 
Ho CM Minh và các tinh phu cn và các tp th, cá nhân có ten tai  Diu 1 can cü Quy& 
djnh thi hành., 

Nci nh/In: 
- Nhu Diéu 3; 
- Ch tich các PCI UBND huyn; 
- E1i dông TDKT huyn, 
- Luu: VT, NV 



1: 
( CDAN}! $AçH 

Cac tap th& ca nha4O'qc CIIÜ $UBND huyên tang G'y khcn 

(Kern theo Quyé't djnh sáQ MYngayL /02/2 022 cüa UBND huyn) 

I. L4P THE 

1. Hti h trci gia dInh Lit s5' Thành phé H ChI Minh. 

ii cA NHAN 

1. Ba Lê Thj Kim Oanh - Giám d6c cong ty truyn thông VINART; 

2. Ba Lê TM Thüy Mai - Giám dôc Diu hânh qu h try Xây dijng Môi 

trir&ng xanh Vit Nam; 

3. Ong Trân Th Tuyn - Phó ChU tjch H5i h3 try gia dinh Lit s Vit 

Nam, ChU tjch Hñ h6 try gia dinh Liit s Thãnh ph6 H ChI Minh. 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 


	Page 1
	Page 2

		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2022-02-23T09:35:48+0700




