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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 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; 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 31/07/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện phát
động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Văn
bản số 1738.1 ngày 31/5/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh số lượng đề nghị
khen thưởng tại Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện;
Căn cứ Thông báo số 247-TB/HU ngày 08/6/2021 của Thường trực Huyện
ủy về việc khen thưởng cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý;
Theo đề nghị của Hội đồng TĐKT huyện Tam Dương tại Tờ trình số 21/TTrHĐTĐKT ngày 08/6/2021 đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 48 tập thể, 141 cá
nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Có danh
sách kèm theo).
Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi tập thể là 900.000 đồng;
mỗi cá nhân là 450.000 đồng.
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Tổng số tiền thưởng kèm theo Giấy khen, cho các tập thể, cá nhân tại
quyết định này là 106.650.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu, sáu trăm năm
mươi ngàn đồng), được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của huyện Tam Dương
năm 2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài
chính- Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TTHU; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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