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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 141  /QĐ-SNN                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 
lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN  

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 năm 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 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;     

        Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến xét khen thưởng thành tích 
trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng 
Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) ngày 15/5/2018 của HĐTĐKT Sở; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,     

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Tặng “Giấy khen” cho 07 tập thể và 05 cá nhân (Có danh sách 
kèm theo). 

       “Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 45 
năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018)”. 

        Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở đối với tập thể, 
cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ; Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của các cơ 
quan, đơn vị.    

        Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và các tập thể, cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                     
.- Như điều 3 (t/h);                                                                  
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục KL; 
- Lưu VT, TCCB(3).                                                                                                                                        

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Lê Thị Thanh Nhàn 
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DANH SÁCH 
Các tập thể, cá nhân được tặng “Giấy khen” trong phong trào thi đua chào 

mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 
(21/5/1973-21/5/2018) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ- SNN  ngày           tháng 5  năm 2018 
 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 

STT Tập thể, Cá nhân Chức danh Đơn vị công tác 

I Tập thể (7 tập thể)   

1 
Phòng Quản lý bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên 
Tập thể Chi cục Kiểm lâm 

2 
Phòng tổ chức, tuyên truyền và 

Xây dựng lực lượng 
Tập thể Chi cục Kiểm lâm 

3 
Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên 
Tập thể 

Hạt Kiểm lâm Thành phố 
Lạng Sơn 

4 Bộ phận Hành chính – Tổng hợp Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập 

5 Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định Tập thể Chi cục Kiểm lâm 

6 
Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên 
Tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn 

7 
Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và 
Bảo tồn thiên nhiên 

Tập thể 
Hạt Kiểm lâm huyện Hữu 

Lũng 

II Cá nhân (05 cá nhân)   

1 Ông Hoàng Đình Sỹ 
Phó Chi 

cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm 

2 Ông Lưu Minh Giang 
Trưởng 
phòng 

Thanh tra - Pháp chế, Chi cục 
Kiểm lâm 

3 Ông Triệu Lương Hòa 
Kiểm lâm 

 viên 

Phòng Quản lý bảo vệ rừng 
và Bảo tồn thiên nhiên, Chi 

cục Kiểm lâm 

4 Ông Hoàng Ngọc Khôi Hạt trưởng 
Hạt Kiểm lâm huyện Tràng 

Định, Chi cục Kiểm lâm 

5 Bà Lý Thị Quy 
Phó  

Hạt trưởng 
Hạt Kiểm lâm huyện Chi 

Lăng 
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