
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

S: 548 /QD-UBND Cam Xuyên, ngày 07 tháng 02 nãm 2022 

QUYET D!NH 
V vic khen thtr&ng cho các cá nhân có nhiu thành tIch 

trong dçt tn cong trn áp tôi phm, dam bão An ninh trt tr 
Tt nguyen dan Nhãm dan 2022 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can c& Lut i'd ch&c chInh quyn dja phuvi'zg ngày 19/6/2015; Luçt tha ddi, 
bd sung m3t sd diu cia Lugt ChInh phi và Luçt To chic chInh quyn dja phuvng 
ngày 22/11/2019, 

Can ci Lut thi dua, khen thuóng ngây 26 tháng 11 nàm 2003; Luát tha ddi, 
bO sung m5t sO diêu cia Luçt thi dua, khen thu'ó'ng ngày 14 tháng 6 nám 2005 và 
Lut sz'ta dOi, bó sung mç3t sd diu cüa Lu2t thi dua, khen thuó'ng ngày 16 tháng 11 
nàm 2013, Ngh/ djnh 91/2017/ND-CF ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia ChInhphi 

quy ct/nh chi tié't thi hành mçät so' diê'u cza Lugt thi dua, khen thuóng; 
Can cü Quylt ct/nh so' 38/2019/QD-UBND ngày 28 tháng 6 nám 2019 cüa 

UBND tinh Ha Tinh v vic ban hành Quy ché' thi dua, khen thuO'ng; 
Theo dê nghj cüa Cong an huyn C'dm Xuyên tçi Van ban so' 07/TTr-GACX 

ngày 0 7/02/2022 và dé ngh/ cia Thtr&ng 1ryc Hç5i dcng Thi dua-Khen thw&ng huyn. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Tang Giây khen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho 04 cá nhân 
dã có nhiêu thành tIch trong dçit tan cong trân áp tôi ph.m, dam bâo An ninh tr.t tu 
Têt nguyen dan Nhâm dan 2022 ('có danh sách kern theo). 

Diu 2. TrIch tr qu thi dua, khen thithng cUa huyn so tiên 1.800.000 dOng 

(Mç3t triu tarn trcm ngàn dcng) d thu&ng cho các cá nhân có ten trong danh sách 

tai Diêu 1. 
Diu 3. Quyt dnh có hiu 1ixc k tiir ngày ban hành. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Thuing trirc Hi dng Thi dua, 

Khen thuàng huyn; Trurâng phông Ni vi, COng an huyn và các cá nhân có ten tai 
Diu 1 can cir Quyt djnh thi hành./— 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Chü tjch các PCT UBND huyn; 
- TT Hii dong TDKT huyn, 
- Liru: VT, NV 

CHU T!CH 



A k .CY. A L Cac Ca nhan dIr* :qtn..j huyçn ting Giay khen 
(Kern theo Quyêt djnh so ày 07/02/2022 cüa UBND huyçn) 

I. Ca nhân 

1 Dng chI Du Van Thing - Di tri.r&ng Di Kinh t và ma tug, Cong an 
huyn Cam Xuyên 

2 Dông chI Bñi Xuân Hung - Phó di tnthng Di Kinh té và ma tug, Cong an 
huyn Cam Xuyên 
Dông chI Lê The Hung - Can b di Kinh té và ma tüy, Cong an huyn Cam 
Xuyén 

Dông chI Lé Nam - Can b cti Cãnh sat giao thông, Cong an huyn Cam 
Xuyên 

UY BAN NHAN DAN HUYN 
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