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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Trực, ngày      tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự  

trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi 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 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 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ 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 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 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ 

trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định công tác Thi đua, Khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định; 

Xét tờ trình số 200/TTr-CAH-TH ngày 21/02/2022 của Công an huyện 

Nam Trực và đề nghị của  phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong 

đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết 

nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

1. Trung tá Đinh Viết Đợi - Phó Trưởng Công an huyện. 

2. Trung tá Hoàng Văn Đồng - Đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp. 

3. Thiếu tá Đoàn Đức Tuấn - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp. 

4. Thiếu tá Nguyễn Văn Trung - Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội 

phạm về Hình sự - Kinh tế - Môi trường. 

5. Thiếu tá Nguyễn Đình Chiểu - Phó Trưởng Công an xã Hồng Quang. 

6. Thiếu tá Nguyễn Như Nghiêm - Trưởng Công an xã Nam Thái. 

7. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Trưởng Công an xã Nam Thanh. 

8. Đại úy Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã Bình Minh. 

9. Thượng úy Đỗ Văn Trưởng - Trưởng Công an xã Nghĩa An. 

10. Thượng úy Đỗ Dương Lực - Đội trưởng Đội tổng hợp. 

11. Trung tá Lại Đức Điền - Trưởng Công an thị trấn Nam Giang. 

12. Trung úy Nguyễn Quang Đạt - Cán bộ Đội An ninh. 

Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi cá nhân được tặng Giấy khen là 450.000 đồng.  

(Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí Thi đua khen thưởng của huyện)                                                                                                                                                                         

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Huyện ủy  - HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

                      CHỦ TỊCH 
 

                     

 
 
 

                   Lưu Quang Tuyển 
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