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Số:          -QĐ/TĐTN-XDTCĐH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Ninh Thuận, ngày         tháng     năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v khen thưởng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi 

 tỉnh Ninh Thuận”, quý III/2022 

 ---------------- 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ điều 27 chương VII Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn 

đã được quy định; 

Căn cứ Kế hoạch số 206-KH/TĐTN-XDTCĐH, ngày 26/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức tuyên dương và nhân rộng “Chuyện 

người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận”; 

Căn cứ công văn số 2549- CV/TĐTN-XDTCĐH, ngày 14/6/2021 về việc 

tiếp tục triển khai và điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 206-KH/TĐTN-

BXDTCĐH, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; 

Căn cứ Thông báo số 373-TB/TĐTN-XDTCĐH, ngày 15/9/2022 về kết 

quả tổ chức tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh 

thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận” quý III/2022; 

Theo đề nghị của Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 06 cá 

nhân đạt thành tích trong việc thực hiện tuyên dương và nhân rộng “Chuyện 

người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận”, quý III/2022 (Đính kèm 

danh sách khen thưởng), kèm theo tiền thưởng: 

1. Tiền thưởng cá nhân dành cho tác giả: 

- 01 tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận 

tích cực có tổng điểm cao nhất, tiền thưởng 350.000đ. 

- 01 tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận 

tích cực có tổng điểm cao thứ hai, tiền thưởng 250.000đ. 

- 01 tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận 

tích cực có tổng điểm cao thứ ba, tiền thưởng 150.000đ. 



2. Tiền thưởng cá nhân dành cho gương tốt: 

- 01 gương tốt, việc tốt với lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận tích 

cực có tổng điểm cao nhất, tiền thưởng 300.000 đồng. 

- 01 gương tốt, việc tốt với lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận tích 

cực có tổng điểm cao thứ hai, tiền thưởng 200.000 đồng. 

- 01 gương tốt, việc tốt với lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận tích 

cực có tổng điểm cao thứ ba, tiền thưởng 100.000 đồng. 

Điều 2. Tổng kinh phí là 1.350.000 đồng (Mội triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng) trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Tỉnh 

Đoàn năm 2022.           

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

Văn phòng Tỉnh Đoàn, Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn, các 

cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT, KT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN  
Nhận khen thưởng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận” quý III/2022 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị Giải 

I. Giải cá nhân dành cho tác giả: 

1 Nguyễn Đức Hoàng Trung Phó Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh. 
Tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và 

lượt bình luận tích cực có tổng điểm cao nhất 

2 Phạm Hoàng Phúc 

Sinh viên lớp Đại học Thú Y 19, 

Phân hiệu trường Đại học Nông 

Lâm TP HCM tại Ninh Thuận 

Tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và 

lượt bình luận tích cực có tổng điểm cao thứ hai 

3 Trần Thị Diên Vỹ Bí thư Đoàn xã Hòa Sơn, Ninh Sơn. 
Tác giả có câu chuyện với số lượt thích, lượt chia sẻ và 

lượt bình luận tích cực có tổng điểm cao thứ ba 

II. Giải Cá nhân dành cho gương tốt: 

4 Thủy Hữu Trường Lưu 
Bí thư chi Đoàn phòng An ninh kinh 

tế, Công an tỉnh 

Gương tốt, việc tốt có lượt thích, lượt chia sẻ và lượt 

bình luận tích cực có tổng điểm cao nhất 

5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 

Sinh viên lớp Cao đẳng Tiếng anh 

Du lịch 19, Phân hiệu trường Đại 

học Nông Lâm TP HCM tại Ninh 

Thuận 

Gương tốt, việc tốt có lượt thích, lượt chia sẻ và lượt 

bình luận tích cực có tổng điểm cao thứ hai 

6 Phan Trần Thiên Sinh 

Học sinh lớp 9A trường THCS 

Hoàng Hoa Thám, xã Hòa Sơn, 

huyện Ninh Sơn 

Gương tốt, việc tốt có lượt thích, lượt chia sẻ và lượt 

bình luận tích cực có tổng điểm cao thứ ba 
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