
&hQff'fW 

rn Van Tun 

UY BAN NHAN DAN CONG IIOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA RIA - VUNG  TAU Dc 1p - Tir do - Hanh phñc  

S& °'+/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày .~_—tháng  J-  nãm 2020 

QUYET DJNH 
V vic tng  Being  khen 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - VUNG TAU 

Can cü Luát T chác O'zInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/20]5, Lut sja di, 
bó sung m5t so diéu cia Lut TO c1ii'c GiInh phñ và Lut To cht'cc chInh quyén d/a 
phu'ong ngày 22/11/2019, 

Can cz Luát Thi dua, Khen thtràng ngày 26/1 1/2003, Lut tha dii, b sung 
mt so diéu cüa LuçU Thi dua, Khen thuOng ngày 14/6/2005 và Luç2t tha dOi, bO sung 
m5t so diêu ca Lut Thi dua, Khen thwO'ng ngày 16/11/2013; 

Can c& Nghj d,inh sO' 91/201 7/ND-CF ngày 31/7/2017 cza ChInh phz quy dfnh 
chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Lut Thi dua, Khen thzthng, 

Can cá' Quye't djnhsO' 04/2018/QD-UBND ngày 18/01/ 2018 cáa UBND tinh 
ye vic ban hành Quy ché ye quán l3 cOng tác thi dua, khen thithng trén dja bàn tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu; 

Xét dê nghj cza Giá,n dOc Dài PhOt than/i và TruyCn hlnh tin/i tgi Ta trinh sO 
315/PTTH-TcHC ngày 06/7/2020 và Tru'Ong Ban Thi dua - Khen thu'&ng tinh tçzi TO' 
trInh sO  '11'- -  /TTr-BTDKT ngày  40 / /2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Tang Bang khen cho 02 cá nhân dat  giãi cao tai  Lien hoan Phát thanh 
toân quôc Ian thi XIV näm 2020 (co danh sách kèn2 theo,). 

Diu 2. Tin thithng kern theo thrc hin theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc 
và di.rcxc trIch tir nguôn kinh phi do Ban Thi dua - Khen thuâng tinh quãn 1. 

Diu 3. Chánh Van phông Ur  ban nhân dan tinh; Giám dc S Tài chInh; 
Giám dôc Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; Trithng Ban Thi dua - Khen thi.thng 
tinh; Thu tru&ng ccx quan, dan vj lien quan và các cá nhân có ten tai  Diêu 1 chju trách 
nhim thi hânh Quyêt djnh này./.- 

AToi n/ian: 
- Nhu' diêu 3 (de thi hanh); 
- Kho bac nhà nuc tinh; 
-LuuVT,TD. 



DANH SACII 
C CA NHAN DU'QC ThNG BANG KIIEN 

It djnh sIO'-JVQD-UBND ngày - tháng nám 2020 
cza  hi tjch UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

1. Ba Nguyn Thj Nga, Phóng viên phông Chuyên d Dài Phát thanh Va Truyn 
hInh tinh, là tác giã tác phârn" Vi sao chm sap xép, di dài các h5 nuói lông be ngoài 

quy hoçzch" dt Giài Bac, tai Lion hoan Phát thanh toàn quôc lan thir XIV nàm 2020; 
2. Ong Nguyen Quôc Thai, ,Phóng vien phông Chuyên dO Dài Phát thanh va 

TruyOn hInh tinh, là tác già tác phâm "Hiên tang mô, tgng: Lan tda thông dip cho di 

là con mâi" dt Giãi Dông, ti Lien hoan Phát thanh toàn quôc lan thir XIV näm 
2020. 

Tin thtr&ng kern thco: 
- Bang khen cá nhân: 02 x 1.490.000 dng = 2.980.000 dIng. 

(Hai triêu, ch,'n tram kim mu'o'i ngàn dng,) 
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