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Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày        tháng        năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động cưỡng chế các dự án  

trên địa bàn thành phố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

 

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

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2003; 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

  Căn cứ Hướng dẫn số 20/2018/HD-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành Quy định một số nội dung về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số   

07/TTr-HĐTĐKT ngày 28/01/2021 về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động cưỡng chế 

các dự án trên địa bàn thành phố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

        Điều 1. Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng cho 03 tập thể và 13 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động cưỡng chế 

các dự án trên địa bàn thành phố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

(có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể và cá nhân như sau: 

 Giấy khen tập thể:                              895.000 đồng. 

 Giấy khen cá nhân:                       450.000 đồng. 

  - Cộng số tiền khen thưởng:                                      8.535.000 đồng. 

- Chi phí khen thưởng:                                  960.000 đồng. 

- Tổng số tiền được ấn định tại Quyết định là:         9.495.000 đồng. 

Bằng chữ: Chín triệu bốn trăm chín năm nghìn đồng chẵn. 

- Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của thành phố. 

 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thường trực Hội đồng 

TĐ-KT thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 
 

Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Như điều 3 (th/h); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Lương Văn Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động cưỡng chế các dự án  

trên địa bàn thành phố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       /      /2021 

của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên) 

 

 

I. Giấy khen tập thể: 

-  Đội An ninh nhân dân - Công an thành phố Vĩnh Yên 

-  Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Công an phường Đồng Tâm 

II. Giấy khen cá nhân: 

1. Khen công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động cưỡng chế 

các dự án trên địa bàn thành phố: 

- Ông Nguyễn Xuân Nam - Trung tá - Đội trưởng Đội An ninh nhân dân - 

Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Nguyễn Văn Khương - Thượng úy - Đội An ninh nhân dân - Công an 

thành phố Vĩnh Yên 

- Bà Lê Thị Huyền Thương - Thượng úy - Đội An ninh nhân dân - Công an 

thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Lê Quang Hải - Trung tá - Trưởng Công an phường Đồng Tâm 

- Ông Lê Hải Phú - Trung tá - Trưởng Công an phường Liên Bảo 

- Ông Nguyễn Tiến Phúc - Đại úy - Trưởng Công an phường Khai Quang 

- Bà Nguyễn Thị Thư - Trung tá - Phó Trưởng Công an phường Hội Hợp 

2. Khen công tác công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: 

- Ông Lê Quang Huy - Thượng úy - Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma 

túy - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Nguyễn Xuân Cường - Thượng úy - Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về 

Ma túy - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Nguyễn Tuấn Việt - Đại úy - Phó Đội trưởng - Đội Cảnh sát Giao 

thông - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Phạm Tuấn Anh - Thượng úy - Đội trưởng - Đội Cảnh sát Điều tra tội 

phạm về kinh tế chức vụ - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Nguyễn Đức Toàn - Trung úy - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về 

TTXH - Công an thành phố Vĩnh Yên 

- Ông Lại Hoàng Hà - Thiếu tá - Trưởng Công an phường Hội Hợp 

Ấn định danh sách này gồm có: 03 tập thể và 13 cá nhân 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-03T09:00:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lương Văn Long<longlv@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-04T08:57:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-04T08:57:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-04T08:57:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-04T08:57:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




