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                  Kỳ Thư, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về vệc khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích 

 xuất sắc trong công tác huấn luyện dân quân năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/ NĐ- CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của 

Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.  

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ - UBND ngày 28/6/2019 của UBND Tỉnh 

về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ vào biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ngày 12 tháng 7 năm 

2022 

Xét đề nghị của chỉ huy trưởng BCH quân sự xã; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc 

xuất sắc trong công tác huấn luyện dân quân năm 2022(có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng xã xã trích số tiền 1.060.000 đồng 

(Một triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn) từ nguồn quỹ thi đua khen 

thưởng xã để thưởng và chi phí khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 

được tặng giấy khen 

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

Văn phòng HĐND - UBND, kế toán ngân sách xã và các tập thể và cá nhân 

có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

   Nơi nhận:                CHỦ TỊCH 

- Như điều 3;                 

- Lưu: VT       

 

                        Phan Văn Thiền 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích  

xuất sắc trong công tác huấn luyện dân quân năm 2022 

 (Kèm theo quyết định số 176/QĐ- UBND ngày 14/5/2022) 

 

TT Họ và tên Thôn Ghi chú 

I Tập thể   

 Thôn đội dân quân thôn Đan Trung Đan Trung  

II Cá nhân   

1 Võ Thành Sơn 
Chiến sỹ dân quân thôn 

Hòa Bình 

 

2 Đ/c Lương Đình Hùng 
Thôn đội trưởng dân quân 

thôn Trường Thanh 
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