
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TÙNG

Số:     /QĐ-UBND

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

   Thanh Tùng, ngày      tháng 10  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng đối với các hộ  có thành tích  tiêu biểu trong xây dựng gia 

đình văn hóa xã Thanh Tùng năm 2022

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH TÙNG

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 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 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  ban hành quy định về  công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương,

Xét thành tích của các hộ đạt gia đình văn hóa năm 2022 và đề nghị của công chức 
văn hóa – xã hội xã, hội đồng thi đua khen thưởng xã.

QUYẾT ĐỊNH:                                                                         
Điều 1. Khen thưởng bằng tiền đối với 163 hộ có thành tích tiêu biểu trong xây 

dựng gia đình văn hóa xã Thanh Tùng năm 2022 với tổng số tiền là: 8.150.000đ (tám triệu 
một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2.  Mức thưởng đối với một hộ gia đình là 50.000đ
Số tiền trên được trích từ ngân sách xã năm 2022.
Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, kế toán tài chính xã và các hộ gia đình có tên 

trong danh sách tài điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

   Nơi nhận:          
-  BTV ĐU, TT HĐND, LĐ UBND, CT MTTQ;
- Như điều 3;
- Lưu VT.
                                                                                                   

CHỦ TỊCH

Vũ Thế Tuấn 
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