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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

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

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

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

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 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND thành 

phố ban hành quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn; 

 Xét Tờ trình số 390/TTr-CATP-CTHC ngày 25/3/2022 của Công an thành 

phố về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong triệt phá 

chuyên án số 3122-M đấu tranh với đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất 

ma túy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng  phòng Nội vụ thành phố. 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
   

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 05 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong 

triệt phá chuyên án số 3122-M đấu tranh với đối tượng có hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức thưởng được thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Kinh phí khen thưởng từ nguồn Thi đua, khen 

thưởng thành phố. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Công an thành phố và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Công an TP; 

- Phòng Nội vụ (4b); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân đã có thành tích đột xuất trong triệt phá chuyên án số 3122-M 

đấu tranh với đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên  

địa bàn thành phố Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn) 
 

 

 

* Cá nhân: (05) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Đồng chí Thượng úy 

Mông Tường Vi 
Cán bộ Phòng PA06, Công an tỉnh Lạng Sơn 

2 
Đồng chí Trung tá 

Nông Văn Soạn 

Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố Lạng Sơn 

3 
Đồng chí Trung tá 

Hoàng Hải Anh 

Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố Lạng Sơn 

4 
Đồng chí Đại úy 

Quản Văn Thiết 

Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố Lạng Sơn 

5 
Đồng chí Trung úy  

Nguyễn Đức Trung 

Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố Lạng Sơn 

 

Danh sách này ấn định 05 cá nhân./.  
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