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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc  

trong công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” 

Giai đoạn 2011 - 2022 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

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 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua – Khen thưởng;  

Xét thành tích của các tập thể,cá nhân trong thực hiện công tác xây dựng 

mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” giai đoạn 2011 – 2022 và đề nghị của 

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” giai đoạn 2011 – 2022. 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trích một khoản kinh phí 2.250.000 đồng từ quỹ Thi đua – Khen 

thưởng để làm phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách nêu 

trên. 

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

Văn phòng xã, các ngành, đoàn thể có liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VP UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Thái 



DANH SÁCH 

Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc  

trong công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” 

Giai đoạn 2011 – 2022 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND xã) 

 

I. Tập thể: 

1.Tổ liên gia số 5, Thôn Trung Văn; 

2. Tổ liên gia số 7, Thôn Bắc Văn; 

3.Tổ liên gia số 5, Thôn Nam Văn; 

4.Tổ liên gia số 11, Thôn Tân Văn; 

5.Tổ liên gia số 5, Thôn Đông Văn; 

2. Cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổ liên gia số 1, thôn Trung Văn; 

2. Ông Phan Hữu Nhân, Tổ liên gia số 3, thôn Bắc Văn; 

3. Ông Hoàng Quốc Hường, Tổ liên gia số 8, thôn Nam Văn; 

4. Ông Trương Doãn Luận, Tổ liên gia số 4, thôn Tân Văn 

5. Hồ Phi Kiệm, Tổ liên gia số 01, thôn Đông Văn. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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