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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm;  

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế “Thi đua, Khen thưởng”;  

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như sau: 

- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến":  9 tập thể; 

- Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" :      22 cá nhân; 

- Giấy khen :                                              131 cá nhân; 

(Có danh sách tập thể, cá nhân kèm theo) 

          Điều 2. Giao Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch trích số tiền 102.530.000 đ 

(Một trăm linh hai triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) từ ngân sách Thành phố 

chuyển cho các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 để thực hiện chế độ khen thưởng 

theo quy định. 

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

        Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài 

chính-Kế hoạch; Chủ tịch UBND các phường, xã và các tập thể, cá nhân có tên tại 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Đảng ủy các phường, xã; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV (2). 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 



DANH SÁCH  

Các tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 

  (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND  ngày       tháng 01  năm 2020) 

  

1. Cán bộ, công chức phường Bắc Hà;  

2. Cán bộ, công chức phường Tân Giang;  

3. Cán bộ, công chức phường Trần Phú; 

4. Cán bộ, công chức phường Thạch Linh; 

5. Cán bộ, công chức phường Nguyễn Du; 

6. Cán bộ, công chức xã Thạch Hạ; 

7. Cán bộ, công chức xã Thạch Trung; 

8. Cán bộ, công chức xã Thạch Hưng; 

9. Cán bộ, công chức xã Thạch Môn; 

                 (Danh sách này gồm có 09 tập thể) 
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