UBND HUYỆN KÔNG CHRO

PHÒNG NỘI VỤ

Số: 302 /TTr-NV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 17 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong
phong trào Phụ nữ - công tác Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân huyện Kông Chro.

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Gia Lai;
Theo đề nghị của Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Kông Chro tại Tờ
trình số 83/TTr- BCH ngày 09/8/2021. Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội
đồng Thi đua khen thưởng huyện kính trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét tặng
giấy khen cho 06 tập thể và 14 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào
Phụ nữ - công tác Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021(có dự thảo Quyết định và Ban
chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kèm theo).
Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Lưu VT-NV.

Trần Biểu

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong
phong trào Phụ nữ - công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ 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 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 năm 2013
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Gia Lai;
Theo đề nghị của Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tại Tờ trình
số:83 /TTr- BCH ngày 09/8/2021 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen cho 06 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào Phụ nữ - công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có danh sách kèm
theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng
Tài chính - KH, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan,
các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT-UB, NV.

CHỦ TỊCH

