ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1254 /QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác
đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên địa bàn xã Chiềng On
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 04/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi
bỏ Khoản 7, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội
vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La;
Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 26/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sơn La về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua
khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày
04/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 352/TTr-NV ngày
23/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 05 cá
nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội
phạm trên địa bàn xã Chiềng On.

1. Trung úy Bùi Thanh Tú, Đội Trưởng đội PCMT&TP Đồn biên phòng
Chiềng On;
2. Trung úy Hà Văn Tiến, Đội Trưởng đội trinh sát Đồn biên phòng
Chiềng On;
3. Thượng úy (CN) Lừ Việt Thành, Nhân viên đội PCMT&TP Đồn biên
phòng Chiềng On;
4. Thượng úy (CN) Sồng A Châu, Nhân viên đội PCMT&TP Đồn biên
phòng Chiềng On;
5. Thượng úy (CN) Mùa A Nhìa, Nhân viên đội PCMT&TP Đồn biên
phòng Chiềng On.
Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
huyện thực hiện theo Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ (cá nhân 450.000 đồng).
Kinh phí khen thưởng được trích từ kinh phí nguồn thi đua, khen thưởng
huyện Yên Châu năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội
vụ, Tài chính - Kế hoạch; Đồn Trưởng Đồn biên phòng Chiềng On; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);

CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như điều 3 (t/h);
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Lưu: VT, NV, A (05 bản).

Lù Văn Cường

