
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:               /QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                             Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng (đột xuất) các cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác cứu hộ, cứu nạn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 

Luật Thi đua - Khen thưởng; 

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 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 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 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức Bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 5876/CV-BCH ngày 22/10/2019 của Ban Chỉ hủy phòng 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn về việc khen thưởng đột xuất trong 

công tác cứu hộ, cứu nạn; 

Xét đề nghị của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Bắc Kạn và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay tặng Giấy khen cho 03 cá nhân thuộc phòng cảnh sát PCCC & 

CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn 

tại Quốc lộ 3, hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên thuộc địa phận thôn Bản Giác, xã Hòa 

Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

(theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân là 450.000 đồng. Kinh 

phí khen thưởng chi từ nguồn của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT; Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, TCCB.  
 Nông Quang Nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC  

TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN ngày       tháng 10 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Gia Tuyến Tuyện 
Cán bộ, phòng cảnh sát PCCC&CNCH, 

Công an tỉnh Bắc Kạn 

2 Hoàng Văn Luyện 
Chiến sỹ nghĩa vụ phòng cảnh sát 

PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn 

3 Hoàng Quý Dưỡng 
Chiến sỹ nghĩa vụ phòng cảnh sát 

PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn 
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