
UBND TiNH QUANG TRI CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
VAN PHONG Dôcãp-Tu'do-Hanh phüc 

Sô:.i'/QD-VP QuángTrj, ngàyl.2tháng 5nam 2020 

QUYET DNH 
V vic kin toàn Hi dng Thi dua — khen thirong 

Van phông Uy ban nhân dan tinh Quãng Tr 

CHANH VAN PHONG UBND TINH QUANG TRI 

Can ci Luçt Thi dua, khen rhw&ng ngày 26/11/2003; Luát Sica dói, bó 
sung môt Sd dku cza Lut Thi dua, khen thu'&ng ngày 14/6/2005; Lugt Sica dói, 
bô sung m5t so diu cüa Luct Thi dua, khen thithng ngày 16/11/2013; 

ánci Nghj djnh 91/2017/ND-cP ngày 31/7/2017 cia ChInh phi quy 
dnh chi tiêt thi hânh môt so diéu cia Luát Thi dua, khen thwàng, và ThOngtu' sO 
12/2019/TT-BNVngày 04/11/2019 cia Bó N5i vy quy djnh chi tiét môt so diêu 
cia Nghi djn/i sO 91/201 7/ND-cP ngày 31/7/2017 cia C'hInh phi quy djnh chi 
tiêt môt .sO diêu cüa Lut Thi dua khen thu'O'ng, 

C'án ci Quydt djnh 08/201 1/QD- UBND ngày 14/4/2011 cüa IJBND tinh 
quy dinh ch&c náng, nhim vy, quyen hgn và ccr cdii td chic cüa Van phOng 

UBND tinh; 

Xét d nghf cia Tru&ng phOng Hành chInh — Td chic, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Kin toàn Hi dng Thi dua — khen thwmg Van phông UBND 
tinh Quãng Tr gm các ông, bà có ten sau: 

1. Ong Nguyn Cãnh Hung — BI thu Dãng üy, Chánh Van phông - Chü 

tjch Hi dng; 

2. Ong Nguyn Ci:ru - Phó BI thu Dãng Ciy, Phó Chánh Van phông, Chü 
tjch Cong doàn co sâ Van phông - Phó Chü tjch Hti dng; 

3. Ong Lê Nguyen Hông — Dãng üy viên, PhO Chánh Van phông - Uy viên; 

4. Ong Lê Hüu Phithc — Phó Chánh Van phông - Uy viên; 

5. Ong Nguyn Dãng Mirng — Dãng üy viên, Trueing phông Ni chInh - 

Uy viên; 

6. Ong Lê Châu Long — Dáng Uy viên, Giám dc Trung tam Tin h9c tinh - 
Uy viên; 

7. Ba Nguyn Thj Thüy — Dãng Ciy viên, Giám dôc Trung tarn Djch vii - 
Hi nghj tinh, Truàng Ban Nft cong - Uy viên; 

8. Ba Vô Thj Uyên — Dãng üy viên, Tru&ng phèng Quãn trj - Tài viii - Uy vién; 
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9. Ong Nguyn Trwmg Phong - Trinrng phàng Hành chInh - To chüc - 

viên, Thtx k Hi dOng; 

10. Ong Nguyn Di.rc Tan — Giám dc Trung tam Xüc tin Du tu, thuang 

mui và du ljch tnh - Uy viên; 

11. Ong Trân Duy Phucing — Bi thu Chi doàn - Uy viên. 

Phông Hânh chInh — T chrc tham mlxu, gii1p vic cho Hi dng. 

Diu 2. Chirc nãng, nhim vii cOa Hôi dông Thi dua — khen thithng Van 

phOng UBND tinh Quàng Trj: 

1. Tham muu, tu vn cho Lãnh dio Van phông UBND tinh trong vic to 

chüc thrc hin cong tác thi dua, khen thu&ng và t chirc phát dng phong trào 

thi dua, dê ra ké hoch, bin pháp to chi'rc thirc hin phong trào thi dua trong Co 

quan Van phOng UBND tinh. 

2. Giüp Lãnh do Van phông UBND tinh chi do, quãn 1' cong tác thi dua 
khen thuàng; chi do các don vj ph& hqp t chirc thrc hin cOng tác thi dua, 
khen thtthng trong phtm vi Van phông UBND tinh. 

3. Xét chçn các tp th& Ca nhân CO thành tIch xut s.c qua phong trào thi 
dua yêu nuâc, hoàn thành nhim vt1 duqc giao hang nãm và dtt xut dê Lânh 
dto Van phOng UBND tinh khen thuâng và d nghj cp có thm quyn khen 

thuàng theo quy djnh cOa pháp 1ut. 

4. Theo dOi, thng hap tInh hInh thirc hin cong tác thi dua, khen thuàng 
cüa các don vj, doàn th qun chüng trrc thuc Van phOng UBND tinh, chuân bj 
báo cáo d Van phOng báo cáo UBND tinh và Hi dng Thi dua — khen thirâng 

tinh theo quy djnh. 

5. Huàng dan, dOn dc, kim tra vic thrc hin cong tác thi dua, khen 

thu&ng cüa các don vj trirc thuc Van phông UBND tinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tiir ngây k' và thay th Quyt djnh 

so 585/QD-VP ngày 27/11/2017 cüa Van phOng UBND tinh. 

TruOng phOng Hành chInh - TO chtrc; Thu tnthng các phOng, ban, trung 
tam, các don vj có lien quan và các ông, bâ có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi 

hành Quyêt djnh này./. 

Noi nI,in: 
-NhtrDièu3; 
- CT, các PCT UBND tinh (b/c); 
- Ban TD-KT tinh; 
- CB, CC, VC, LD VP; 
- Li.ru: VT, HC- TC(H). 
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