
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM S€N Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Kim San, ngày 3.1 tháng nám 2021 

QUYET DINH 
Ye vic khen thu'öng cho các tp the, cá nhân có thành tich trong vic thrc hin 
mô hInh phong trào "Nhóm ttr quãn ye trt tiy cong cong, v sinh môi truô'ng" 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SN 

Can cii' Lult T chz'c ChInh quyn dja phtwng ngày 19/6/2015; Lut tha dói, 
bó sung mt so diéu cia Lut To chic ChInh phz và Lut TO cht'c ChInh quyn dja 
phu'crng ngày 22/11/2019, 

Can cii' Ludt Thi dua, Khen thu'àng ngày 26/11/2003; Luát sila dii, bO'sung 

môt so diéu cia Lut Thi dua, Khen thuàng ngày 14/6/2005 và Luçt tha dOi, bO 
sung mçät sO diéu ciaLug7 Thidua, Khen thithngngày 16/11/2013; 

Cánc& Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cia Chinh phü quy 
dinh chi tiêt thi hành môt sO diéu cüa Luát Thi dua, Khen thzthng; 

Can ci Thông ti so 12/2019/TT-BNV ngOy 04/11/2019 và Thông tu s 
05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 cza Bç5 N3i vy, 

Theo dé nghj cia COng an huyn Kim Soii tqi TO' trinh sd 286/TTr-C'AKS-
XDPT ngOy 05/8/202 1 và Tru'&ng PhOng Nt5i vy huyn. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. T.ng Giây khen kern theo tiên thirâng 890.000 (Tam tram chin mu'ai 

nghIn dcng,) cho 01 t.p the; tang Giây khen kern theo tiên thuâng 1.350.000 (Mç5t 

triu, ba tram nàm mu'ai nghmn dOng,) cho 03 cá nhân. 

Dâ có thành tIch trong vic thrc hin mô hInh phong trào "Nhóm ti.r quãn v 
trt tr cong cong, v sinh môi tru&ng". 

('Co danh sOch kè,n theo) 

Tng s tiên khen thtthng: 2.240.000 (Hai triu, hai tram bn mu'ai nghIn 

dng) ducic trIch fl'.r Qu5 thi dua, khen thu'&ng cüa huyn nãm 2021. 

Diu 2. Chánh Van phOng I-IDND và UBND huyn, Tru&ng Phông Ni v1i 
huyn, Trung Phông Tài chInh - Kê ho?ch huyn, Tru'&ng Cong an huyn Kim So'n, 
các t.p the, cá nhân có ten & Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./ 

S: 57q/ /QD-UBND 

Nai nIzn:- 
- Nhu Diëu 2; 
- Thir&ng trixc Huyn iiy; 
- Thuing trrc HDND huyén; 
- CT. cite PCT UBND huyên: 
- Luu: VT. 



Các tap the, cá nhãn có ti inh(di tion 'hirc hin mô hlnh phong trào 

"Nhóm tiy quãn ye ttt cng sinh rnôi trLro'ng" 

(Kern theo QD só:5q9/QD-UBND)'t43 j./ ? Chi tch UBND huyn Kim Son) 

STT Tp thêlcá nhân 
Tinthuông 

I Tpthê 

I Nhân dan và can bO ph Phát Dini lay, thj trn Phát Diem 890.000 

II Ca nhãn 

1 
Ba Phan Thj Hixng — Chü tjch Hi Lien hip Phii nü Vit Narn 

th trân Phát Diem 
450.000 

2 
Ong Phan Van Minh — Di thu Chi bô phô Phát Diem Nam, thj 

trân Phát Diem 
450.000 

Ong Phm NgQc Khuê — Can b Di Xây dirng phong trào bão 

v ANTQ, Cong an huyn 
450.000 

Tong sO tiên: 2.240.000 

(I-Jai triêu, hal train bn n,u'oi nghln dng,) 
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