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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 

huấn luyện chiến sỹ dân quân cơ động năm 2022 

  

  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh; Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND Thành phố 

về ban hành Quy chế “Thi đua, khen thưởng”; 

Xét đề nghị của Ban chỉ huy quân sự phường, 

QUYẾT ĐỊNH : 

       Điều 1. Tặng phần thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong đợt huấn luyện chiến sỹ dân quân cơ động năm 2022.  

(Có danh sách kèm theo) 

      Điều 2.  Giao Kế toán - tài chính phường trích ngân sách có trị giá 1.100.000 

đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng) để khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có 

tên tại điều 1. 

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND - UBND, kế toán ngân sách, Ban chỉ huy quân sự phường 

các tập thể và cá nhân có tên trên, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Lưu VP. UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện chiến sỹ 

dân quân cơ động năm 2022. 

(Kèm theo Quyết định số 74 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2022) 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 

(đ) 

Ghi chú 

I TẬP THỂ 

1 
Trung đội dân quân cơ 

động phường 

 
500.000  

II CÁ NHÂN 

1 Hồ Nhật Dương Chiến sỹ dân quân cơ động 200.000  

2 Nguyễn Hữu Hà Chiến sỹ dân quân cơ động 200.000  

3 Lê Văn Thuần Chiến sỹ dân quân cơ động 200.000  

TỔNG CỘNG 1.100.000  

(Bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng) 
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