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QUYET D4NH 
V vic tng danh hiu Chin si thi dua cp tinh 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH BA RA - VUNG TAU 

Can ci Luat  T chic chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015 và 
Luát Sza dói, bó sung mt so diêu cüa Luçt TO chic C7iInh phz và Luct TO chzc chInh 
quyên dja phwcrng ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can c& Luat  liii dua, Khen thwàng ngày 26 tháng 11 nám 2003 và Lut tha di, 
bO sung mç51 sO diêu cüa Luat Thi dua, Khen thwàng ngày 16 tháng 11 nám 2013, 

Can ct Ngh/ djnh sO' 91/201 7/ND-cF ngày 31 tháng 7 nãm 2017 ci,a C'hInh phi 
Quy dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cia Luát Thi dua, K/ien thuOng; 

Can c& Quytdinh sO' 04/2018/QD-UBND ngày 18/01/2018 cüa UBND tin/i v/v 
ban hành Quy ché ye quán lj cOng tác thi dua khen thu'&ng trên dja bàn tinh; 

Xét Biên bàn sO' 24 /BB-HDTDKT ngày2  '-f-/  /2020 cüa Hi dóng Thi dua - 
Khen thithng tinh ye vic xét khen thtc&ng cap Nhà ntthc dçtt I nám 2020; 

Xét d nghj cia Trwóng Ban Thi dua - Khen thu'Ong tin/i tgi Ta trinh sO' 416 
/TTr-BTDKT ngày A 5 tháng nàm 2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. T.ng danh hiu "Chin si thi dua cp tinh" cho Ong Phrn Van Hu'nh, 
Chuyên viên phông Kinh tê ngành, Van phông UBND tinh dã có thành tich xuât sac, 
tiêu biêu trong cong tác tr näm 2017 den nàm 2019. 

Diéu 2. Mirc tin thuóng kern theo là 4.470.000 dng (Bn triu bn tram bay 
muon ngàn dông) dugc trIch tü nguôn kinh phi do Ban Thi dua - Khen thuäng tinh 
quãn 1. 

Diu 3. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Tài chinh, 
Tru&ng Ban Thi dua- Khen thu&ng tinh, Thu tru'âng các con quan, donn vi lien quan và 
Ca nhân có ten tai  Dieu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.4 

Noinhân: 
- Nhir diêu 3 (dê thi hanh); 
- Kho bc Nhà nuOc tinh; 
- LLru VT, TD. 
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