UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN YÊN
Số: 510/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích
trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và thực hiện nhiệm vụ
Quân sự – An ninh năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua khen thưởng năm 2005; 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 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế “Thi đua – Khen thưởng”;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng thành tích trong
phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và thực hiện nhiệm vụ Quân sự - An
ninh năm 2021;
Xét đề nghị của Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự phường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen và trích một khoản ngân sách trị giá 1.820.000 đ (Một
triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng) khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có
thành tích trong phong trào "Toàn dân BV ANTQ" và thực hiện nhiệm vụ Quân sự –
An ninh năm 2020.
( Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao cho Tài chính - Kế toán căn cứ chế độ khen thưởng trích ngân sách
khen thưởng các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
Văn phòng UBND, Tài chính - Kế toán, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT.
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DANH SÁCH
Tập thể và cá nhân được khen thưởng
(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND
phường Văn Yên)
TT

Tên tập thể/cá nhân

Chức vụ/đơn vị

Số tiền (đ)

I

Tập thể:

1

Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Văn Phúc

450.000

2

Trung đội Dân quân cơ động phường Văn
Yên

450.000

II

Cá nhân:

1

Trần Văn Hạnh

Công an phường Văn
Yên

230.000

2

Trần Xuân Hệ

Tổ Bảo vệ dân phố
Văn Thịnh

230.000

3

Lê Quốc Khánh

Chiến sỹ Dân quân
cơ động

230.000

4

Lê Văn Lệ

Tiểu đội trưởng Dân
quân cơ động

230.000

Tổng cộng:

1.820.000

(Bằng chữ: Một triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng)

Ghi chú

