
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 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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 tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 

259/TTr-SNV ngày 31/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 vận động viên 

và 02 huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thể thao cấp 

quốc gia và khu vực Đông Nam Á, cụ thể như sau: 

1. Vận động viên (04) 

(1) Vận động viên Nông Văn Hữu, Trung tâm Huấn luyện và  

Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, đạt 02 Huy chương Vàng, 01 Huy 

chương Bạc tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia và 02 Huy chương 

Đồng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Game 31); 
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(2) Vận động viên Trần Hồng Quân, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, đạt 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng 

tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia; 

(3) Vận động viên Lý Thị Oanh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, đạt 01 Huy chương Bạc tại Giải vô địch Wushu các 

đội mạnh quốc gia; 

(4) Vận động viên Hoàng Thị Trà My, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, đạt 01 Huy chương Bạc tại Giải vô địch Cúp 

Kickboxing toàn quốc. 

2. Huấn luyện viên (02) 

(1) Ông Trần Văn Quyết, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp huấn luyện vận động viên tham gia thi đấu đạt 

thành tích cao tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia và Đại hội thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Game 31); 

(2) Ông Phạm Anh Tuấn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp huấn luyện vận động viên tham gia thi đấu đạt 

thành tích cao tại Giải vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc. 

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, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và 

các 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 
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