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QUYET DINT!
V vic tng Bang khen cüa Chü tjch UBND thành ph Ba Nng
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO iA NANG
Can ciLut Ti chc chInh quyn dfaphu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can cii' Lugt thi dua, khen thu'&ng ngày 26 tháng 11 nám 2003 và Lugt tha dii,
bô sung mç5t so diéu cia Lut thi dua, khen thtthng ngày 16 tháng 11 nám 2013;
C'án ci Nghj djnh sO' 91/201 7/ND-C'P ngày 31 tháng 7 näm 2017 cia C'hInh phi
quy djnh clii tiêt thi hành mt sO diêu cia Luçt thi dua, khen thzthng,
Can ci Quylt djnhsô' 16/2018/QD-UBND ngày lOtháng 4 nám 2018 cza
UBND thành phO Dà Náng ye vic ban hành Quy djnh ye cOng tác thi dua, khen
thu'ó'ng trén dja bàn thành phO Dà Náng;
Theo d nghj cüa Cyc trithng Cyc Thi hành an dan sic thành pM Dà Nng tqi
Ta trInh so 1112/CTHADS-TDKTngày 01 tháng 6 nám 2020 và Giám dóc Sà Ni vy
thànhphO Dà Náng ti TO' trInh sO '1'/TTr-SNVngày O' tháng 6 nám 2020.
QUYET D!NH:
Dieu 1. Tang Bang khen cua Chu tch UBND thanh pho Da Nang cho 01 tap the
và 01 cá nhãn dã có thành tIch xuât sac trong thrc hin Quy chê phôi hcip lien ngành
trong cong tác Thi hành an dan sr giai doan 2014 - 2019:
1.Phông Cãnh sat Thi hành an hInh sir và H trçi tir pháp, Cong an thành pM Dà Nng.
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2. Thuçing tá Lê T.n Minh, Phó Tri.r&ng Phông Canh sat Thi hành an hlnh sr va H
trçl tir pháp, COng an thành phô Dà Nng.
Biu 2. Kinh phi khen thi.r&ng thrçic trIch tir ngun h trçi kinh phi cho Ciic Thi
hânh an dan sir thành phô dé to chirc Hi nghj tong kêt 05 nàm thrc hin Quy cM
phôi hcip lien ngành trong cong tác thi hành an dan s1r gitia Ciic Thi hành an dan s1r,
Cong an, Tôa an nhân dan và Vin kiêm sat nhân dan thành phô Dà Nàng tai Quyet
djnh so 126 1/QD-UBND ngày 08 tháng 4 näm 2020 cüa UBND thành phô Dâ Nng.
Diu 3. Quy&t djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày ban hành.
Biu 4. Chánh Van phông Doàn Di biu Qu& hi, HDND và UBND thành ph&
Giám doe Sâ Ni vci, Giám dOe Sâ Tài chInh, Ciic tnthng Ciic Thi hành an dan sr
thành phô Dà Nãng vâ tp the, cá nhân có ten tai Diêu
icü Quyêt djnh thi hành./.
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