
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                            

                     Yên Mô, ngày        tháng      năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích  

trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ và Chương 

trình hành động số 124/CTHĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh  

Ninh Bình về tăng cường quản lý giáo dục thanh niên hư có nguy cơ  

vi phạm pháp luật, giai đoạn 2017-2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 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;  

Theo đề nghị của Phó trưởng Công an huyện Yên Mô tại Tờ trình số 

971/TTr-CAYM ngày 24/8/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.130.000 đồng (Ba triệu 

một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều 

thành tích trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ và 

Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về tăng cường quản lý giáo dục thanh niên hư có nguy cơ vi phạm pháp 

luật, giai đoạn 2017-2022 (Có danh sách kèm theo). 

 Tiền thưởng được trích trong Quỹ thi đua, khen thưởng của huyện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng Công an 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trung tâm Một cửa liên thông huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV. 
    NB_NV (07) 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  Đặng Thái Sơn 

 

 



DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô) 

 

                                                                                                                                        

ĐVT: Đồng 
 

TT Tên tập thể, cá nhân 
Tiền 

thưởng 

Ghi  

chú 

I Tập thể 1.780.000  

1 Nhân dân và cán bộ xã Khánh Thượng 890.000  

2 Nhân dân và cán bộ xã Khánh Thịnh 890.000  

II Cá nhân 1.350.000  

1 
Ông Lã Phú Lộc, trưởng Công an xã 

Khánh Thượng 
450.000  

2 
Ông Đinh Đức Thơng, trưởng Công an xã 

Khánh Thịnh 
450.000  

3 
Ông Lê Tuấn Anh, cán bộ đội 

XDPTBVANTQ, Công an huyện 
450.000  

 Tổng cộng 3.130.000  

 

(Ấn định trong danh sách có 02 tập thể và 03 cá nhân) 
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