
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tn do - Hnh phüc 

S:  (A 3  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  o6  tháng 5 nám 2020 

QUYET DJNH 
V vic khen thtrô'ng 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR 

Can ct Luçit To ch&c chInh quyén dja phuvng ngày 19/6/2015, 

Can ct Lut Thi dua, khen thw&ng ngày 26/11/2003; 

Can th Lut tha ddi, bd sung m5t sd diéu cia Lut Thi dua, khen thiróng 

ngày 16/11/2013; 

Can cz Nghj djnh s 91/201 7/ND-cP ngày 31/7/2017 cia ChInh phi quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t so diéu cz.a Luçt Thi dua, khen thw&ng; 

Xét d nghj cla Giám dc SO' N5i vy tçii TO' trInh s 314/TTr-SNV ngày 

2 8/4/2020. 
QUYET JJINH: 

Diu 1. Tang B&ng khen cüa Chü tich UBND tinh, kern theo tiên thr&ng 
1.490.000 dông cho ông Trân Manh Hung, Phó Tham rniiu tnthng, B Chi huy 
Bô di Biên phông tinh Quáng Trj; 

Dâ có nhiu thành tIch trong cong tác tham gia cru nan  trên bin, gop phn 

thirc hin thang lqi phong trào thi dua "Toàn dan tham gia báo v chi quyên 
lãnh thô, an ninh biên giói Quôc gia trong tInh hlnh m&i" 

Diu 2. Quyt djnh nay Co hiu lirc k tr ngày k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dOc S& Ni v11, ChInh üy B Chi huy 

B dOi Biên phOng tinh Quâng Tr, Ban Thi dua — Khen thu&ng và Ca nhân có 

ten tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.. 

No'i nhân: 
Nhkr diu 2; 
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