ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHƯỚC

Số: 39 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
An Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng giấy khen cho cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền định phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và 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; Nghị
định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số
72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ công văn số 309/BTĐKT-THHC ngày 03/7/2018 của Ban thi đua
khen thưởng tỉnh Gia Lai v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo Nghị định số
72/2018/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng phường An Phước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phước tặng giấy khen cho 02
cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 (có
danh sách kèm theo)
Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng 230.000đ/ 1 cá
nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.
Điều 2: Văn phòng – Thống kê, Hội đồng thi đua khen thưởng phường, Kế
toán ngân sách, các ban ngành có liên quan và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-Như điều 2;
-Lưu VT.
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