
 

QĐ khen thuong to chuc don vi (KL80)  

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 * 

          Số362-QĐ/TU                             Phan Thiết, ngày 11 tháng 10 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNHĐỊNH 

                                   Khen thưởng tổ chức, đơn vị 

      --- 

- Căn cứ Quyết định số 75-QĐ/TU, ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng năm 2013;  

- Căn cứ Quy định số 1513-QĐ/TU, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên;  

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
 

        BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

                                                      Điều 1: Tặng Bằng khen, kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ 

sở cho các tổ chức, đơn vị đạt thành tích trong công tác xây dựng Đảng, đoàn 

thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, gồm có: 

1. Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phước Thể, huyện Tuy Phong; 

2. Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình; 

3. Đảng bộ Công ty CP Rạng Đông, thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp; 

4. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Japfa Comfeed Bình Thuận, thuộc 

Liên đoàn lao động huyện Đức Linh; 

5. Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; 

6. Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước huyện Tuy Phong. 

Điều 2: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các tổ chức, đơn vị 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

(đã ký và đóng dấu) 

 

Dương Văn An 

                           


