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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2022 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 

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 14/6/2005 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 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh 
Nam Định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam 
Định;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 Quyết số 05/2019/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình số 
02/TTr-VHTT ngày 03/01/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 900.000 đồng cho mỗi tập thể, 

gồm: 

- Nhân dân và cán bộ xã Hải Thanh; 

- Nhân dân và cán bộ thị trấn Yên Định; 

- Nhân dân và cán bộ xã Hải Quang; 

- Nhân dân và cán bộ xã Hải An; 

- Nhân dân và cán bộ xã Hải Châu. 

2. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 450.000 đồng cho mỗi cá nhân, gồm: 



- Ông Đinh Hướng Dương, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực 

văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao xã Hải Lý; 

- Bà Trần Thị Hà, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực văn hóa, 

thông tin, thể dục, thể thao xã Hải Đường; 

- Ông Nguyễn Văn Chu, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực 

văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao xã Hải Phú; 

- Ông Lại Kiên Cường, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực văn 

hóa, thông tin, thể dục, thể thao xã Hải Long; 

- Ông Lương Thành Bắc, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực 

văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao xã Hải Minh. 

Tổng cộng tiền thưởng là: 6.750.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

Tiền thưởng được lấy từ Qũy thi đua, khen thưởng của huyện. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

             - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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 2; 

- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đỗ Hải Điền 
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