
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc 1p - flu do - Hnh phñc 

S6: j.Y /QD-UBND Cdm Xuyên, ngày -4-1 tháng 01 nám 2022 

QUYET DJNH 
A - A Ye viçc khen thuirng cho cac tp the, ca nhan co nhieu thanh tich 

trong cong tác Thué nãm 2021 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cá' Lu4t Ta ch&c chmnh quyn cl/a phu'o'ng ngày 19/6/2015; Lu(it tha dO'i, 

bd sung nv5t sO' diu cia Luç2t C'hInh phz và Luç2t To' ch&c chInh quyn cl/a phu'o'ng 
ngày 22/11/2019; 

Can c& Luát thi dua, khen thzthng ngày 26 thàng 11 nám 2003; LuIt tha 

ddi, bi sung mç5ts0' diu cüa Luát thi dua, khen thur5ng ngthy 14 thàng 6 näm 2005 

và Luát sith ddi, bá sung mót sO' diu cüa Luát thi dua, khen thzthng ngày 16 tháng 

11 nàm 2013; Ngh/ cl/nh 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cüa ChInh 

phñ quy cl/nh chi tié't thi hành m5ts diu cüa Luç2t thi dua, khen thtthng; 

C'án c& Quyt cl/nh sO' 38/2019/QD-UBND ngày 28 tháng 6 nám 2019 cith 

UBND tinh Ha Tinh v vic ban hành Quy cM' thi dua, khen thud?2g; 

Theo d ngh/ cüa Chi cyc Thud khu vyc Cdm Xuyên-TP ha Tinh Wi VOn bàn 
so 983/TTr-CCTKVngày 16/12/2021 và d ngh/ cia ThzcJng tryc H5i dng Thi 
dua-Khen thu'&ng huyn. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Tang Giy khen cüa Chü tjch Uy ban nhân d huyn cho 07 tp th 
dã có nhiu thành tIch trong cong tác Thu& näm 2021. (cO danh sách kern theo). 

Diu 2. TrIch tü qu thi dna, khen thuông cüa huyn s tin 6.300.000 clông 
(SOu triu ba tram ngàn dng,) d thutng cho các tp th có ten trong danh 
sách tal Diu 1. 

Di&i 3. Quy& djnh có hiu 
lvc k t& ngãy ban hâth. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Thu&ng trc Hi dEng Thi dna, KEen 
thu&ng huyn; Tnràng phông Ni vv, Chi eve  thug Khu vpc Cm Xuyên - TP Ha 
11th và cac tp S eó ten t4i Diéu 1 can cü Quy& djth thi hãnh./ 

Nixi nhân: 
- Nhir Diéu 3; 
- CIii tich các PCI UBND huyn; 
- TI E101 dông TDKT huyn, 
- Luu: VT, NV.. 



DANH SACH 
Các tp th, cá nhân du'qrc Chü tjch UBND huyn tng Giy khen 

(Kern theo Quyê't djnh s Th /QD-UBND ngày 'I /01/2022 ctha UBND huyén,) 

I. Tp the 

1 Nhân dan vã can bô thj trAn Thiên CAm 

2 Nhân dan vâ can bô xa CAm Due 

3 Nhân dan vâ can b xã Cam Vjnh 

4 Nhân dan va can b xâ Cam Nhuqng 

5 Nhân dan vâ can bô xã Yen Hôa 

6 Nhân dan và can b6 xà Nam Phüe Thang 

7 Nhân dan vã can bô xã CAm Minh 
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