
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH GIANG

Số: 770/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc 

trong công tác Cải cách hành chính năm 2022

Chñ tÞch uû ban nh©n d©n huyÖn ninh giang

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 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ 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 Hải Dương về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-HĐTĐKT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn huyện Ninh Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 67/TTr-NV ngày 
17 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 03 tập thể có thành tích xuất 
sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2022, gồm:

1. Ủy ban nhân dân Thị trấn Ninh Giang;
2. Ủy ban nhân dân xã Tân Quang;
3. Ủy ban nhân dân xã Hồng Đức.
Điều 2. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 900.000 đồng. Tổng số tiền theo 

Quyết định là 2.700.000 đồng (Hai triệu, bẩy trăm nghìn đồng). Nguồn tiền thưởng 
được trích từ quỹ Thi đua, khen thưởng của huyện năm 2023.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; 
Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan; các tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Phan Nhật Thanh
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