
ñy ban nh©n d©n
x· ®«ng xuyªn

Sè:       /Q§-UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§«ng Xuyªn, ngµy       th¸ng      n¨m 2023

QuyÕt ®Þnh
V/v khen thëng  tËp thÓ vµ c¸ nh©n  cã thµnh tÝch xuÊt s¾c
 trong c«ng t¸c Héi vµ phong trµo n«ng d©n x· §«ng Xuyªn

khãa IX, nhiÖm kú 2018 - 2023 

Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· §«ng xuyªn

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sử đổi, 
bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;  
và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm ngày 
16/11/2013;

 Căn cứ Quyết định số: 28/2018/QDD-UBND, của UBND tỉnh Hải Dương 
về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số: 3465/QĐ-
HĐTĐKT ngày 05/08/2020 của Hội đồng chi đua, khen thưởng huyện Ninh Giang 
về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng xã. 

QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. TÆng GiÊy khen kÌm theo tiÒn thëng cho 01 tËp thÓ vµ 03 c¸ nh©n 

cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong công Héi vµ phong trµo n«ng d©n x· §«ng Xuyªn khãa 
IX, nhiÖm kú 2018 - 2023, gåm tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã tªn sau:

- TËp thÓ:    

 Ban ChÊp hµnh Héi N«ng d©n x· §«ng Xuyªn khãa IX, nhiÖm kú 2018-2023.

- C¸ nh©n:  

1- ¤ng: NguyÔn V¨n KiÖn - ñy viªn BCH Héi N«ng d©n x· §«ng Xuyªn;

2- ¤ng: TrÇn V¨n Giang    - ñy viªn BCH Héi N«ng d©n x· §«ng Xuyªn;

3- ¤ng:  Vò Quang HiÖp   - Tæ trëng Tæ héi 4, Chi Héi th«n Xuyªn Hö.



§iÒu 2. Møc tiÒn thëng cho tËp thÓ lµ 200.000 ®ång, c¸ nh©n lµ 100.000 
®ång. Tæng sè tiÒn thëng theo QuyÕt ®Þnh lµ 500.000 ®ång (N¨m tr¨m ngh×n 
®ång). Nguån tiÒn thëng ®îc trÝch tõ Quü Thi ®ua, Khen thëng cña x· n¨m 
2023. 

§iÒu 3. Thêng trùc Héi ®ång Thi ®ua, khen thëng, c«ng chøc V¨n phßng 
H§ND&UBND, Tµi chÝnh-KÕ to¸n, BCH Héi N«ng d©n x· §«ng Xuyªn vµ c¸c c¸ 
nh©n cã tªn trªn c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn:
     - Nh ®iÒu 3;
     - Lu VP.

Chñ tÞch

                      Vò V¨n KiÒn
¬
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