
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Cẩm Lệ, ngày       tháng      năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng 

cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2018 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

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 và Luật số 

39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua - Khen thưởng;  

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 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 

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; 

 Căn cứ Quyết định số 7154/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về công tác thi đua khen 

thưởng của Uỷ ban nhân dân quận; 

Căn cứ Quyết định số 7490/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

UBND quận Cẩm Lệ về việc công nhận các sáng kiến kinh nghiệm của các cá 

nhân thuộc quận năm 2018; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng quận về việc xét chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng thưởng 32 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 41 Giấy 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đối với các Tập thể; 49 danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 99 Giấy khen và 312 danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

của Uỷ ban nhân dân quận đối với các cá nhân: Đã hoàn thành xuất sắc và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 (có danh sách kèm theo). 

- Công nhận 14 tập thể và 49 cá nhân Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2018 (có danh sách kèm theo). 

- Thưởng cho 09 đơn vị tiêu biểu xuất sắc của quận đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 mỗi đơn vị 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) 

(có danh sách kèm theo). 

- Thưởng cho 10 đơn vị tiêu biểu của quận đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 2018 mỗi đơn vị 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) (có 

danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 15 

tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Cẩm Lệ, cụ thể  

như sau: 

I. TẬP THỂ: 

       - Tập thể tiêu biểu xuất sắc kèm theo tiền thưởng: 

        5.000.000đ/tập thể x 09 tập thể = 45.000.000đ (1) 

       - Tập thể xuất sắc kèm theo tiền thưởng: 

       3.000.000đ/tập thể x 10 tập thể = 30.000.000đ (2) 

       - Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến“ (NĐ 91): 

       1.120.000đ/tập thể x 18 tập thể = 20.160.000đ (3)  

       - Giấy khen (NĐ 91):  

       840.000đ/tập thể x 36 tập thể = 30.240.000đ (4) 

        Tổng (1) + (2) + (3) +(4) = 125.400.000 đồng (I) 

II. CÁ NHÂN: 

        - Danh hiệu “CSTĐ cơ sở’’ (NĐ 91):  

        1.390.000đ/cá nhân x 49 cá nhân = 68.110.000đ (1) 

        - Giấy khen (NĐ 91):                              

        420.000đ/cá nhân x 99 cá nhân = 41.580.000đ (2) 

        - Lao động tiên tiến (NĐ 91):             

        420.000đ/cá nhân x 284 cá nhân = 119.280.000đ (3) 

        Tổng (1) + (2) + (3) = 228.970.000 đồng (II) 

III. CHI PHÍ IN ẤN, KHUNG, GIẤY KHEN:         

            80.000đ/bộ x 505 bộ = 40.400.000đ (III) 

IV. TỔNG CỘNG : (I)+ (II) + (III) = 394.770.000đ 

(Ba trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng ) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; 

          Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

- Như Điều 4;             CHỦ TỊCH     
- Lưu: VT, NV.DP.10b                                                                                   

 

                                                                                

 

 

 

                                                                                         Lê Văn Sơn 
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