
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 

Khen thưởng thành tích trong công tác điều tra, làm rõ vụ án “Vi phạm  

các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 495,  

xã Hiếu và Tiểu khu 440, xã Pờ Ê, 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; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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 

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 5/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 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 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác điều tra, làm rõ vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ 

rừng và lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 495, xã Hiếu và Tiểu khu 440 xã Pờ Ê, 

huyện Kon Plông, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 

1. Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kon Plông; 

2. Ông Tô Văn Thế, Cán bộ, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kon 

Plông. 
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Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.     
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KTTHTTHG. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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