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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân 

học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới giai đoạn 2018 -

2020 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản 

lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2017 - 2020 
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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 số 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 Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng ban Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ 

dạy” trong tình hình mới giai đoạn 2018 - 2020 và Cuộc vận động “Xây dựng 

phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” 

giai đoạn 2017 - 2020 (Chi tiết có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh, 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. 
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Nguyễn Văn Hòa 
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