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QUYẾT ĐỊNH  

V/v tặng Giấy khen cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào  

“Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, giai đoạn 2020 - 2022 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 
  

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định chi tiết 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH - MTTQ - BTT ngày 15/8/2022 của Ban thường 

trực Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thị xã Hồng Lĩnh và Kế hoạch số 09/KH - UBMTTQ 

- BTT ngày 25/8/2022 của Ban thường trực phường Bắc Hồng về việc tổ chức Hội 

nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu 

thảo” giai đoạn 2020 – 2022. 

Xét đề nghị của BTT UBMTTQ và Hội Người cao tuổi phường. 

 
 

 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1.  Tặng Giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  thực hiện 

phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, giai đoạn 2020 - 2022.   

(Có danh sách kèm theo) 

Kèm theo tiền thưởng Giấy khen cho cá nhân, mức thưởng: 200.000đ/cá nhân.  
 

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

Văn phòng phường, Kế toán – Ngân sách, trưởng các tổ chức đơn vị liên quan, 

các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐKT thị xã;                                                                                     
- BTV Đảng ủy phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Như điều 3;                                                                             

- Lưu: VP, TĐKT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Khanh 
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