
ỦY BAN NHÂN DÂN                      

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng     năm 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích trong quá trình tham mưu xây dựng,  

thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 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 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Trưởng 

ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 08 cá nhân, đã có thành tích xuất 

sắc trong quá trình tham mưu xây dựng, thành lập thị trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông (Chi tiết có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Trưởng ban Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên theo danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 2; 

- Lưu VT, KTTH8. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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