
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\87. khen ASXH, hoa binh, mai huu anh.docx 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ ÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  3959   /QĐ-UBND Trà Ôn, ngày   06  tháng 7 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V     c   n  G     hen            n  cho cá nhân đón  góp 

an s nh xã hộ    ên địa   n h   n T   Ôn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;  

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 và 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 về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 2884/QĐ-UBND, ngày 09/5/2016 của UBND huyện Trà Ôn về 

việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

  t T  tr nh số 122/TTr-TĐKT, ngày 04/7/2018 của Thư ng trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ    1. Tặng Giấy khen cho ông Mai Hữu Ánh; địa chỉ:  ã Song Phú, huyện Tam 

B nh, tỉnh Vĩnh Long; đã đóng góp số tiền 50.000.000 đồng, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 

tại xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn năm 2018. 

Đ    2. Hiện vật kèm theo: Biểu trưng của huyện Trà Ôn tri ân thành tích đóng góp 

xây dựng và phát triển địa phương. 

Đ    3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thư ng trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện; Chủ tịch UBND xã Hoà B nh và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

T  ơn  Kế T    n 
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