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Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

và tặng thưởng công trình phúc lợi

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng và Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, 
bổ sung Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi 
đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND 
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn và hình 
thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn 
mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020 và Thông báo số 
237/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình 
hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng 
đầu năm 2021;

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-VPĐPNTM ngày 
12/5/2022 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 960/TTr-SNV ngày 
12/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá 

nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong 
trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” và tặng thưởng 
công trình phúc lợi trị giá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) cho Nhân dân và 
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cán bộ huyện Duy Xuyên, đã có thành tích xuất sắc đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2020.

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 
29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen 
thưởng; trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 3. Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh còn lại 
của kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ trong Chương trình nông thôn mới để tặng 
thưởng công trình phúc lợi theo quy định, hướng dẫn địa phương thực hiện 
thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 
vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 
hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, KTN, NCKS (Ba).

CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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