
   

   

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VŨ QUANG 

 

 Số:       /QĐ-UBND 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Vũ Quang, ngày     tháng  7  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năm học 2021-2022 

 
 

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 14/06/2005; Luật Sửa đổi, bổ 

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

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;  

 Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và Tờ trình số: 

56/TTr-LĐLĐ ngày 20/6/2022 của Liên đoàn Lao động huyện về việc đề nghị khen 

thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo năm học 2021-2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

          Điều 1. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm học 2021-2022 (Có 

danh sách kèm theo). 
          Điều 2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch trích nguồn kinh phí khen thưởng 
huyện với tổng số tiền: 5.357.000 đồng (Năm triệu ba trăm năm bảy nghìn đồng). 
(Trong đó: Tiền khen: 4.917.000đ; Tiền khung, giấy khen: 440.000đ) chuyển về 
Văn phòng HĐND-UBND huyện để tổ chức trao thưởng. 
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
          Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch, Liên đoàn Lao động huyện và các tập thể, cá nhân có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Bùi Khắc Bằng                                    
 

 



 

DANH SÁCH  

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năm học 2021-2022 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng  6  năm 2022 

của UBND huyện Vũ Quang) 
 

 
 

1. Tập thể 

TT 
 

Đơn vị 
 

Hình thức 

khen thưởng 

 

Ghi chú 

1 
Công đoàn Trường Mầm non 

Đức Lĩnh 
Giấy khen 

 

2 
Công đoàn Trường THCS 

Bồng Lĩnh 
Giấy khen 

 

 

3 
Công đoàn Trường Tiểu học 

Đức Hương 
Giấy khen 

 

(Danh sách này gồm 03 tập thể) 

2. Cá nhân 

TT  

 

Họ và tên 

 

 

Đơn vị, chức vụ 

Hình 

thức khen 

thưởng 

 

Ghi 

chú 

1 Bà Đặng Thị Hồng Tĩnh 

Ủy viên BCH Công 

đoàn Trường Mầm 

non Ân Phú 

Giấy khen 

 

2 Bà Lê Thị Tình 

Chủ tịch Công đoàn 

Trường Mầm non 

Đức Liên 

Giấy khen 

 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Chủ tịch Công đoàn 

Trường Mầm non Thị 

trấn Vũ Quang 

Giấy khen 

 

4 Ông Nguyễn Bảo Ngọc 
Hiệu trưởng Trường 

THCS Liên Hương 
Giấy khen 

 

5 Bà Nguyễn Thị Xuân Song 
Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Hương Điền 
Giấy khen 

 

 (Danh sách này gồm 05 cá nhân) 
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