ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3155 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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; 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 Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá
nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và
công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 543/TTr-SNV ngày
14/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thưởng cho Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa thuộc Công ty
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 200.000.000 đồng (Hai trăm
triệu đồng), đã thi đấu xuất sắc thắng Đội bóng đá Sông Lam Nghệ An với tỷ số
2 - 0 ngày 03/9/2022 tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia - Night Wolf 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua
- Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Đội bóng đá Đông Á
Thanh Hóa thuộc Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, THKH;
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