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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các tập thể thuộc huyện Ninh Giang
có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới,
giai đoạn 2011 - 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm
2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 461/TTr-SNV ngày
14 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho 02 tập thể thuộc huyện
Ninh Giang, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới,
giai đoạn 2011 - 2020.
Danh sách như sau:
1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang.
2. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang.
Điều 2. Mức tiền thưởng đối với một tập thể được tặng Bằng khen:
2.980.000 đồng. Nguồn tiền thưởng trong danh sách: 5.960.000 đồng (Năm triệu,
chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh
cấp qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, theo Kế hoạch năm 2021.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành:
Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Ninh Giang; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể có tên trong
Danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.Th (10b).
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