
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quyết Tiến, ngày     tháng  11  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong duy trì và phát triển CLB liên thế hệ phường Quyết Tiến  

giai đoạn 2017-2020 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 
 

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

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 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết đính số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành Quy định công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-NCT ngày 27/11/2020 của Hội Người cao tuổi 

phường Quyết Tiến về đề nghị UBND phường khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong duy trì và phát triển CLB liên thế hệ tự giúp nhau 

phường Quyết Tiến, giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27/11/2020 của Hội đồng TĐKT phường 

Quyết Tiến, về việc xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

duy trì và phát triển CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến, giai đoạn 

2017-2020. 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong duy trì và phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến, 

giai đoạn 2017-2020. Cụ thể: 

1. Tập thể: Tập thể Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến. 

2. Cá nhân: Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Câu lạc bộ. 

Điều 2. Thưởng bằng tiền cho các tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2020 của UBND phường Quyết Tiến. 

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

Các ông (bà) Văn phòng – Thống kê phường, công chức Tài chính - Kế toán 

phường; Hội người cao tuổi phường và các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quyết Tiến, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

 
 

BIÊN BẢN 

Họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong duy trì và phát triển CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến 

giai đoạn 2017-2020 

 
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: vào hồi  10h00’ ngày 27/11/2020. 

2. Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Quyết Tiến. 

II. THÀNH PHẦN 

Hội đồng TĐKT phường: 07 đồng chí 

- Có mặt: 07 đồng chí;  

- Vắng mặt: 0 đồng chí. 

Chủ tọa: Đ/c Tạ Tiểu Tần –Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch Hội đồng 

TĐKT phường. 

Thư ký: Ngô Thị Thu Hiền – Thư ký Hội đồng TĐKT phường. 

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Đồng chí chủ tọa quán triệt nội dung cuộc họp; 

2. Đồng chí thư ký cuộc họp đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thưởng. 

- Tập thể CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến 

- Bà: Phạm Thị Hòa, chủ nhiệm CLB 

3. Thảo luận 

* Ý kiến của đồng chí Hàng A Vàng 

CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập năm 2017 từ đó đến nay hoạt 

động tương đối tốt quy tụ được nhiều hội viên tham gia, các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển. đồng thời các hội viên cũng đã xây dựng 

đươc quỹ để giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn. 

Nhất trí danh sách đề nghị khen thưởng. 

* Ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Thùy 

Nhất trí danh sách đề nghị khen thưởng. 

4. Các thành viên Hội đồng TĐKT phường đã tiến hành biểu quyết giơ tay 

* Tập thể: 01 tập thể 

Tập thể CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến: 07/07 đồng chí = 

100% 



* Cá nhân: 01 cá nhân 

- Bà: Phạm Thị Hòa: 07/07 đồng chí = 100% 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30’ cùng ngày, biên bản đã được thông qua cho 

mọi người cùng nghe và cùng nhất trí./. 

 
 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hiền 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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