TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 93-QĐ/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác chăm sóc cây cảnh tại cơ quan Tỉnh ủy năm 2016
------- Căn cứ Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan
hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy;
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 và Nghị định số
65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND, ngày 28/11/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 189-QĐ/VPTU, ngày 17/9/2013 của Văn phòng
Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thi đua, khen thưởng;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản trị, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng cơ quan và Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân,

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ
sở cho đồng chí Đỗ Văn Tân - Nhân viên Công ty Cổ phần môi trường và dịch
vụ đô thị Bình Thuận đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây
cảnh tại cơ quan Tỉnh ủy năm 2016.
Điều 2. Kinh phí khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân, Trưởng Phòng Quản trị, Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô
thị Bình Thuận và đồng chí Đỗ Văn Tân thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Kế toán cơ quan;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký và đóng dấu)
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