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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen cho các thôn, khu, khối phố  

đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”,  

“Tổ dân phố văn hóa” (2016 - 2020)  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 
 

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 về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 660/TTr-NV ngày   

17/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 08 thôn, khu, khối 

phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc vì đã có thành tích 5 năm 

liên tục đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (2016 - 2020). 

1. Thôn Lộc Hồ, xã Phú Xá; 

 2. Thôn Còn Pheo, xã Tân Thành; 

 3. Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu; 

 4. Thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong; 

 5. Thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng; 

 6. Thôn Khuổi Đứa, xã Hải Yến; 

 7. Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch; 

 8. Khối 7, thị trấn Cao Lộc. 
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  Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen thực hiện theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

 08 tập thể x 900.000đ = 7.200.000đ  

Tổng cộng: 7.200.000đ (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). 

Tiền thưởng kèm theo Giấy khen được chi từ nguồn kinh phí TĐKT huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn và các thôn, khu, khối phố có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- Phòng VH-TT; 

- Lưu: VT,NV.                                                                                                             

   

   CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Duy Anh 
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