
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN DOc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S&A /QD-UBND Cam Xuyên, ngày3 tháng  L1  nàrn 2022 

QUYET D!NH 
V vic khen thuro'ng cho cá nhân dit giãi trong cuc thi "TIm hiêu pháp 1ut ye 

phông, chng tham nhüng" 

CHU TfCH UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can cz. Lut To chic chInh quyn dja phurmg ngày 19/6/2015, Luát sla ddi, 

sung m5t so' diu cüa Lu2t Chmnh phü và Lut T chic chInh quyn dja phzwng 

ngày 22/11/2019; 

Can th Lu4t  thi dua, khen thu&ng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Ludt sz'ta ddi, 

bO sung m3t sO diéu cia Luçt thi dua, khen thuàng ngày 14 tháng 6 nàm 2005 và 

Lut tha dôi, bá sung mt sá dié'u czth Lugt thi dua, khen thumg ngày 16 tháng 11 

näm 2013; Nghj djnh 91/20]7/ND-CP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia ChInhphi 

quy djnh chi tilt thi hành môt s dié'u cüa Lut thi dua, khen thzthng; 

Can c& Quyét djnh sO' 38/2019/QD-UBND ngày 28 tháng 6 nàm 2019 cia 

UBND tinh Ha Tinh ye vic ban hành Quy chê' thi dua, khen thzt&ng, 

Theo d nghj cüa Thanh tra huyçn tçii Van bOn s 20/TTr-TTr ngây 2 9/3/2022 

và d nghj cia Thu'&ng try'c Hç5i dng Thi dua - Khen thu&ng huyn. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Tng Giy khen cia Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho bà Nguyn 

Thj Phucmg Nhi, dã dat  giãi trong cuc thi "TIm hiêu pháp 1u.t ye phông, chng tham 

nhung" do Thanh tra ChInh phi phát dng. 

Oiu 2. TrIch tir qu thi dua, khen ththng cña huyn so tiên 450.000 dông 

(Ban tram nám mutri ngàn dong) d thuông cho bà Nguyn Thj Phucng Nhi. 

Diu 3. Quy& dinh có hiu 1rc k tr ngày ban hàrih. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Thithng trrc Hi dng Thi dua, 

Khen thuâng huyn; Tru&ng phông Ni vii, Thanh tra huyn và bà Nguyn Thj 

Phuang Nhi can ci Quyêt djnh thi hânh 

Noi nhân: 
- Nhii Diéu 3; 
- Chü tich các PCT UBND huyn; 
- TI Hi dông TDKT huyn, 
- Liru: VT, NV.f 
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