
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND 

tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-SNV ngày              

02/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 03 

cá nhân, cụ thể như sau: 

(1) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao, Công an tỉnh Lạng Sơn; 

(2) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn; 

(3) Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; 

(4) Thượng tá Lục Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn; 
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(5) Trung tá Tô Kiên Dũng, Đội trưởng Phòng An ninh mạng và phòng 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Vì: đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, đấu tranh phòng chống tội 

phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nội vụ, 

Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; các tập thể và cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

 - Thường trực HĐND tỉnh;  

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

 - Sở Nội vụ, Ban TĐKT (04 bản); 

 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

   KG-VX, TH-NC, KT, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

            Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-03T18:09:55+0700


		2022-03-04T09:17:22+0700


		2022-03-04T09:17:22+0700


		2022-03-04T09:17:22+0700




