UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
SO:

1 /TTr-UBND

CONG HOA XA 1101 CHU NGH.IA VIIT NAM
Dôc 1p - Tir do - Hnh phiic
Minh Long, ngày C tithng 01 näm 2019

Th TRINH
Vê vic dê ngh Cliii tich UBND tinh cong nhn
"Cong dan tiêu biêu tinh Quáng Ngäi" iiãrri 201.8
KInhgiri:
- Uy ban nhân dn tinh Quáng Ngãi;
- Ban Thi dua, khen thuGng tinh Quâng Ngä
Can c Lut Thi dua khen thuông ngày 26/11/2003 và L u.t süa dôi, bô
en thuO'ng ngày 16/I 112013;
sung rnt so diéu cüa Lut Thi dua,
Can cur Ngh dlnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 eia CIrh phü
quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Thi dua, khen t.bung
Can c Quyêt dnh s 05/201 5/QD-ND ngày 29/01/2015 cüa Uy ban
nhân dan tinh Quäng Ngäi;
Can cur Biên bàn hpp cüa Hi dng thi dua, khen thuong huyi i.gày
28/12/2018 ye vic bmnh xét cong nhn "Cong dan tiêu biCu tinti Quàg Ngãi"
nãrn 2018;
Xét thành tIch dt dugc cüa Ca nhân có thãnh tIch trên. D ghi ntn th:nh
tIch và kp thii dng viên, khuyên khIch cho cá nhân. UBNI) hL;.n MIrth Long
IJy
kInh dê ngh Ban Thi dua, Khen thuOg tinh Quàng Ngâi trI ChO
ban nhân dan tInh khen thuing thành tIch cho cá nhân thic huyn Mnh
Long, c11 the nhu sau:
1. CA NHAN:
1. Ba Lé Thanh Tam, Thôn Mai Lãnh Hu, x Long Mi hu n 1\41rth
Long;
(Co Báo cáo thành tich, biên ban hQp cia fJ dóng Thi
thithng huyn và danh sách khen thithng kern theo)
KInh d nghj Uy ban nhân dan tinh quan tarn xern xCt, qtiyêt
Nci n/ian:
- Nhr trên:
- CT. PCT UBND huym
- PhongN5i vi huyn;
- VP: CVP
- Luu VT.
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
H LONG
HUY N

DANH SACH BE NGHI
XET CHQN CONG DAN TIEU BIEU TINH QUANG NGAI NAM 2018
(Kern theo To' trInh so' cl /TTr-UBND ngày t /01/2019 ciia UBND huyn)
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HQ Va ten

Lê Thanh Tam

Ngày tháng nãm
sinh
Nam

Dan
tIc

Quê quán

Thi, trân Phixc
B'Cru, huyn
Xuyên Mc, tinh
18/01/1982 Kinh Ba Rja - VUng
Tàu

H khtu thtro'ng tril

Tom tAt thành tIch

Trong nhQ'ng näm qua,
bàn than luôn tich cuc
trong cong tác tuyên
dng
vn
Thôn Mai Lath Hü'u xã truyên,
Long Mai — Minh Long nguô'i than va bn be
tham gia hiên máu tinh
— Quáng Ngài
nguyen; không kê thai
gian và thai tiêt bat
19'i, bàn than luOn tIch
crc cO nt kjp thôi de
hiCn máu và dà hiCn
trên 30 don v máU.

JY BAN NUAN DN GQNG HOA xA HUl CHU NGHIA V1T NAM
Dc (p - T,r do - Hnh phtic
HUYN MINH LONG
Minh Long. ngiv 28 thong 12 nOrn 2018
"TrIch" BIEN BAN
HOP HQI BONG Till DUA, KI-LEN THU'O'NG
(V/V binh xét khen thumg)

Thai gian: 14h30, ngày 28 tháng 12 nãm 2018.
Dja diem: Phông H9p UBND huyn Minh Long.
Hi dOng thi dua, khen thuôiig huyn Minh Long tiên hành h9p bInh
xét cong nhn Cong dan tiêu biêu tinh Quáng Ngãi näm 2018 trén dja bàn
huyn.
I. Thành phiIn tham du:
1. Dng chI VO DInh Tin, Chü tjch UBND huyn - Chb tjch Hi dông
Thi dua, khen thuO'ng, Chü trI cuc h9p.
2. Thành viên Hi dng thi dua khen thu&ng huyn.
3. Dèng chI H Xuân Vit, nhân viên phOng Ni v lam thu ks'.
II. Ni dung cuc hyp:
- Dng chI: VO DInh Tin, Chü tjch UBND huyn, Chü tjch Hi dông
TD-KT huyn xác dinh ni dung, yêu câu cuc hyp bInh xét cong nhn "Cong
dan tiêu biêu tinE Quàng Ngãi" nàrn 2018 trên dja bàn huyn phái dam bâo
diing theo van bàn hung dn khen thu&ng cüa tinh dà ban hành.
- Dông chI: Nguyen Di Thanh, Truâng phông Ni vg trInh bay các
van bàn hung dn ye các tiêu chuân dê xét khen thung, dông thai thông qua
danh sách cá nhãn dê nghi, khen thu&ng dê Hi dông thi dua, khen thu&ng
huyn xem xét và dOi chiêu vci các tiêu chuân, diCu kin hcp I dC nghj cap
trCn khen thLrong.
- Qua xem xCt, dánh già các tiCu chuCn, diCu iên và hàni tIch da
du'qc trong nhcrng nãm qua. Hôi dông Thi dua. kEen thLnng huvn Mmli
Long thông nhàt dC ngLi nhu' san:
* Be ngh Chü tjch UBND tinh cong nhn "COng dan tiCu biCu tinh
Quang Ngäi" nrn 2018, gônl 01 cá nhãn:
1. Ba LC Thanh Tam. TbOn Mai Lành
â
Lonu, tiih Quárin

hong Mat,

vri N4mni

Cuc hop két rhic ftic I h3O cing ngiy Va thanh vien Eiôi dông thi
khen thu&ng nhtr t./.
dua, Ihen thLrong hwvn thông nhôt 100% d'

THU KY

Ho Xuãn Viêt

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc1p-Tt.rdo-HnhphüC
Long Mai, ngày 28 th6ng12nàm2018

BAO CÁO THANH TICH cA NHAN
I. SO LIIQC LL4CH
• - Ho và ten: Lê Thanh Tam
- Sinh ngày, tháng, näm: 18/01/1982. Giâi tInh: N
- Quê quán Thi Trn Phuó'c Bru — Huyn Xuyën Mc — Tlnh Ba Ra — Vüng
Tàu
- Tri quán: Thôn Mai Lãnh HUu xä Long Mai — huyn Mirth L:ong — tinh
Quàng Ngài.
- DGn v cong tác: NOng
•

- Chic vir (Dàng, chInh quyn, doàn th):
Trinh d chuyên môn, nghip vir: Cao dâng M Thut
- H9c ham, h9c v, danh hiu, giài thu'ing:

II. THANH TICH DT DUQC
Trong närn 2018, dugc sir quantâm cüa các cp lành dto và chInh quyn da
phu'ng xét ch9n h Cong dan tiêu biêu tinh Quàng Ngài. Bàn than tôi và gia dinh
guoTig rnâu chap hành tot chü truong, duàng IOi, chInh sách cüa Dâng, pháp lut
cia Nhà niic, thrc hin tot quyên và nghia v cüa cOng dan ncii cu tr, dugc nhân
dan yêu qu; Co phârn chat dto due trong sang, tn tiy.
Là ngui CO nhórn rnáu BRH+, là nhórn rnáu cO th truyên cho cho bat c ai
riêu can thiêt. Vi thông dip "Mt gi9t rnáu cho di — Mt cuc däi lti" và vi
lông nhit huyêt muOn dóng gop cho xä hi, giüp dö các bnh nhân thiêu rnáu,
ngoài vic tIch circ tuyên truyên vn dng nguôi than và bn be tharn gia hiên rnáu
tlnh nguyen, bàn than dà tIch cxc trong cong tác hiên máu Va nhiêu näm lien tInh
nguyen hiên trën 30 don vj máu. Không kê thai gian và thai tiët bat lcd, bàn than
dU có mat kip thai dê hiên máu kip thai cho các berth nhân thiêu rnáu.
iii. CAC HINH THIJC nA IJTXQC KHEN THIX€ING
Nam

IIInh thirc khen
thu'O'ng

2015

Giâykhen

S& ngày, tháng, nãm ella quyêt djnh khen thu'&ng;
co quan ban hành quyêt djnh
Quyêt djah s 485/QD-UBND ngày 05/5/2016 cua
UBND huyn Minh Long

2016

Bang klien

Quyt djnh s 2716/QD-UBND ngày 23/12/2016 cüa
BND tinh Quang Ngi

Bang 1en

Quyt dinE s 964/QD-UBND ngày 18/6/20 18 cüa
UBND tinE Quãng Ngi

Bang 1cien

Quyt djnh 1506/QD-UBND ngày 3 1/8/2018 cüa
UBND tinh Quãng Ngãi

2018
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NGU'fl BAO CÁO THANH TI'CH
(K,ghirôhovàtên)

1

(.
(

(3i/)

