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

S: /QD-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phñc  

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày tháng nárn 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic tng Bang khcn 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A - VUNG TAU 

Can c Lut T cht'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Luat szra ddi, 
bó sung nit so diêu cia Luçt TO chzc ChInh phi và Lut TO chic chInh quyén dja 
phito'ng ngày 22/11/2019; 

Can cii' Luát Thi dua, Khen thithng ngày 26/11/2003; Luçlt tha di, bá sung 
mQt so diêu cüa Lugt Thi dua, Khen thzthng ngày 14/6/2005 và Lut tha dOi, bô sung 
rn5t sO diêu cia Luçt Thi dua, Khen thuàng ngày 16/11/2013; 

Can cii' Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cza ChInh phi quy d/nh 
clii tiêt thi hành m5t sO diêu cia Luçt Thi dua, Khen thung, 

Can c& Quyet djnh sO' 04/2018/QD-UBND ngày 18/01/ 2018 cza UBND tinh 
ye vic ban hành Quy ché ye quán lj cOng tác thi dua, khen thzthng trên dja bàn tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu, 

Xét de nghj cña Chü tjch Lien minh Hcip tác xd tinh tgi Ta trinh sO 125/TTr-
LMHTX ngày 17/7/2020 và Trtcàng Ban Thi dua - Khen thzthng tinh tgi T& trinh sO 
425  /TTr-BTDKT ngày O / 2 /2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Tng Btng khen cho Qu5' h trçi kinh t tp th tinh Ba Ra — Vung Tàu 
dâ có thành tich xuât sac trong 10 näm thành l.p và hot dng cüa Qu' giai dotn 2010 - 
2020. 

Diu 2. Mirc tin thuOng kèmtheo là 2.980.000 dng (Hai triu chin tram tam 
mimi ngàn dong) dugc trIch tr nguôn kinh phi do Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh 
quãn 1. 

Diu 3. Chánh Van phông ban nhân dan tinh; Giám dc S& Tài chinh; Chü 
tjch Lien minh Hgp tác xà tinh; Tru&ng Ban Thi dua - Khen thung tinh; Thu trithng 
CG quan, don vj lien quan và tp the có ten tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này.I.- 

Noi,zhmn: 
- Nhu diêu 3 (dê thi hãnh); 
- Kho bac nhà nuóc tinh; 
-LuuVT,TD. 
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