
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQJ CHU NGHiA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Ip - Tiy do - H?nh phñc 

So:,.f6 9/QD-UBND Cam Xuyên, ngày j;  thàng 4 nàm 2022 

QUYET DNH 
V vic khen thtr&ng cho cac tp the, cã nhãn to nhiu thank tIch xuflt sac 

trong thiyc hin nhim viii xãy drng mô hunh tp trung, tich ti, chuyên dôi 
ruQng dat Ian 3 trong vy Xuãn näm 2022 

CIII] TECH UY BAN NHAN DAN HUflN 

Can c& Luçt TS ch&c chinh quyn ct/a phuang ngày 1 9/6/2015; Luat  tha dSi, 
ho sung m5t s diu cia Luit Chinh phth và Lu2t To ch&c chinh quyn ct/a phu'ong 
ngày 22/11/2019; 

Can c& Luát thi dua, khen thut3ng ngày 26 thàng 11 nam 2003; Luçit sica 
dói, bá sung mç3t so' diu cüa Lu4t  thi dua, khen thu'áng ngày 14 thàng 6 nàm 2005 
và Luát sièa dOi, bO sung móts dieu ctha LuOt thu dua, khen thu'àng ngày 16 tháng 
11 nam 2013; Ngh/ ct/nh 91/2017/ND-CF ngày 31 thàng 7 nàm 2017 cña ChInh 
phü quy ct/nh chi tié't thi hành mç5t sJ dueu cüa Lut thu dua, khen thuàng; 

Can ct' Quyê't ct/nh so' 38/2019/QD-UBND ngày 28 tháng 6 nàm 2019 ctha 
UBND tinh Ha Tin/i ye vic ban hành Quy ché' thi dua, khen thu'&ng; 

Theo cté ngh/ ctha BCD thirrc hiên tIch ty, tçp trung ruç5ng dat huyén tgi Van 
bàn sJ 02/i Jr-B CD ngày 07/4/2022 và d ngh/ cüa Thzthng trvc J-I3i thing Thi dua - 
Khen thuàng huyn. 

QUVET DINH: 

Diu 1. Tang Giy khen cUa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn cho 02 tp the 
và 05 cá nhân dâ cO nhiu thành tIch xut sAc trong thi:rc hin nhim vy. xay di:rng 
mô hmnh tp trung, tIch ti, chuyên d6i rung dat lAn 3 trong vi:i Xuân nãm 2022 (cO 

danh sách kern theo,). 
Diu 2. TrIch tir qu5 thi dna, khen thi.r&ng cilia huyn s6 tin 4.050.000 dông 

(Ban triêu khOng tram nàm muol ngàn thing chn) dé thuâng cho các tp the, 
eá nhân có ten trong danh sách t?i  Diu 1. 

Din 3. Quy& djnh có hiu Ii:rc  k tir ngãy ban hânh. 
Chánh Van phông HDND-TJBND huyn; Thu&ng tri:rc  Hi dông Thi dua, Khen 

thuông huyn; Trutng phông Nôi vu, BCD th?c hin tich t1, tp trung rung dat 
huyênvàcáctâpthê,canhãncotêntaiDiêulcãnc'!._ 2tdinhthihâflh 

- 
No',' n/ian: 
- Nhu Diêu 3; 
- Chñ tjch các PCT UBND huyn; 
- HOi dông TDKT huyn, 
- Luu: VT, NVf. 



DANH SACH 
Các tap th& cá nhân dirqc Chü tjch UBND huyn tng Giy khen 

(Kern theo Quyét d/nh so I/LCfU /QD- UBND ngày,yf / /2 022 cüa UBND huyn,) 

I. Tp the: 

1 Nhãn dan vã can bô thôn 7A, xä Nam Phüc Thang. 

2 Nhân dan và can b thôn Trung Tiên, xâ Cam throng. 

II Ca nhãn 

1 Ong Hoàng Ba Thp, thôn 7A, xä Nam Phüc Thäng. 

2 Ba Nguyn Thj Hoa, thôn 7A, xa Nam Phüc Thang. 

3 Ong Hoàng Van Linh, Phó Chñ tjch UBND xA CAm Duong. 

4 Ong Dng Quc Nhiêm, BI thu thôn Trung Tin, xã Cam Owing. 

Ong Nguyn Tr9ng Huong, Thôn tru&ng thôn Trung Tin, xA CAm 
Owing. 

UY BAN NHAN DAN HUVEN 


	Page 1
	Page 2

		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2022-04-13T14:27:22+0700




