UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S: 09 /TTr-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Ic 1p - Tr do - Hnh phñc
Minh Long, ngàyi) tháng 02 nãm 2019

TO TRINH
V vic d ngh khen thtr&ng cho tp th, Ca nhân cá thành tIch xut
stc trong phong trào thi dua yêu nithC näm 2018
thuc huyn Minh Long

KInh gfri:

- Uy ban nhân dan tinh Quàng Ng.i;
- Thuàiig tnrc Hi dng Thi dna - khen thuôg tinh;
Can cir Lut thi dua khen thi.thng ngày 26/11/2003 và Lutt sia dôi, bô
sung rnt s diêu cüa Lu.t Thi dua, Klaen thuóng ngày 16/11/2013;
Can cir Nghj djnh s s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cia ChInh phü
quy dinh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Thi dua, khen thu6ng;
Cn cá Quyt djnh s 26/201 8/QD-.UBND ngày 20/9/2018 cüa Uy ban
nhn dan tinh Quang Ngai va Quy& djnh s 05/2015/QD-UBND ngày
11/12/20 15 ci:ia TJy ban nhan.dn huyn Minh Long v ban hành Quy ch thi dna,
khen thithng;
Can ctr Biên bàn h9p cüa Hi ding thi dna - khen thu&ng huyn ngày
30/01/2019 v vic bInh xét thi dna, khen thu'Ong cho tp th, cá nhân có thành
tIch xut s.c trong phong trào thi dna yêu nu'c trên da bàn huyn nãm 2018;
Xét thành tIch dat dugc cüa các tQ.p th thuOc huyn Minh Long. Dê ghi
nhn thnh tIch và kjp thai dng viên phong trào thi dua cüa các tp th có thânh
tIch xuât sac trong phong trào thi dna yêu nrnc. Uy ban nhân dan huyn Minh
Long kInh trInh Thng trirc Hi dng Thi dna, kEen thithng tInh trInh ChO.
tch Uy ban nhân dan tinh khen thLröTlg thành tIch närn 2018 ch.o các tp the, cá
nhân thuc huyn Minh Long, cii th nhu sau:
1. Thrc hin theo Cong v.n so 3195/UBND-NC ngày 06/6/2018 cüa
Chi tch UBND thih Quâng Ngãi v vic chia KhOi, crn thi th12; phm
cOng Khi tnthng, Cirn trir&ng và phân b chi tiêu khen ththng cho khOi
cum th dna cüa tinh nm 2018, cu the nhtr salk:

a) Tng Ca' thi dua xut sc cüa Chü tjch UBND tinh cho: Nhân dan và
can b xã Long Mai huyn Minh Long, dã co thành tIch dn dâu trong phong
trào thi dna yêu niióc cña Cim thi dua các xã thuc huyn.
b) Tng Bng kEen cüa Chii tch UBNIJ tinh cho: Nhân dan và can b
xã Thanh An huyn Minh Long, dã có thành tIch xuât sac trong phong trào
thi dna yêu nuc cilia Cum thi dua các xã thuc huyn.
2. Cong nhn danh hiu "Tp the Lao dng xuat sac" cho 06 tp
the:
- Phông Ni vir huyên Minh Long;
- Van phông HDND&[JBND huyii Minh Long
- Phông Tâi chInki và kê hoch huyn Mirth Long;
- Ban To chirc Huyn iliy Minh Long.
- Ban Tuyên giáo Huyn Mini-i Long;
- Ban Dan van Huyn iliy Minh Long.
(Ce báo cáo thành tIch, biên ban hQp cia Hç5i dâng Thi dua, khen
thwóg huyn và danh sách d nghj khen thwmg kern theo).
Üy ban nhân dan huyn kInh trInh Chili tjch liJy ban nhân dan tinh, Hôi
dng thi dna, kEen thuô'ng tinh xem xét, quy& djnh./(—
iVo'i nithn:
- Nhu trên;
- CT, PCT UBND huyn;
- VPUB; CVP;
- Luu VTUB, Nôi vu.

BND. HUYN
U TCH

UY BHN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tiy do - Hnh phüc
ONG
DANH SACH
ir&ng cho tp th, cá nhân có thành tIch xuãt sc trong
ig trào thi dua näm 2018 thuc huyn Minh Long
(Kern theo To' trInh so' 04 /TTr- UBND ngày 11/02/2019
cza UBND huyn Minh Long)
I. Cô' thi dua cüa UBND tinh gm: (01 don vj)
1. Nhân dan và can b xã Long Mai huyn Minh Long.
II. Bng khen cüa Chü tich UBNI) tinh gôm: (01 do'n vj)
1. Nlhân dan và can b xã Thanh An huyn Mirth Long.
III. Cong nhn danh hiu "Tp th Lao

ng xufit sc" cho 06 do'n VI:

1.PhOng Ni vii huyn Minh Long;
2. Van phOng HDND&UBND huyn Minh Long;
3. Phông Tài chInh và k hoch huyn Minh Long;
4. Ban To chirc Huyn üy Mirth Long;
5. Ban Tuyên giáo Huyn üy Minh Long;
6. Ban dan van Huyn ñy Minh Long.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
DQc 1p - Tir do - Hinh phñc
HUYN MINH LONG
Minh Long, ngày 30 tháng 01 nãm 2019
"TrIch" BIEN BAN
HQP HO! BONG THI BUA, KHEN THU'O'NG
(V/V Xét thi dna, khen thuOng näm 2018)
Thô'i gian: 07h30 phüt, ngày 30 tháng 01 nam 2019.
Dja dim: Phông H9p UBND huyn Minh Long.
Hôi dng thi dna, khen thuing huyn Mirth Long tin hnh hçp bInh xét
cong nhmn các danh hiu thi dua, hinh thirc khen thu&ng cho các tp th, cá nhân
va các Khi, cum thi dna dã Co thành tIch xuât sac trong phong trào thi dna yêu
nuO'c nãm 2018 trên dja bàn huyn.
I. Thành phân tham dii:
1. Dng chI Vö Dinh Tin, Chü tjch UBND huyn - Chü tjch Hi dông
Thi dua, khen thung, Chü trI cuOc h9p.
2. Các dng chI là thành viên Hi dng thi dna, khen thu'ó'ng huyn.
3. Dng chI H Xuân Vit, Cong chirc phông Ni viii lam thu k.
II. Ni dung cuch9p:
- Dng chI: VO Dlnh Tin, Chi:i tjch UBND huyn, Chñ tjch Hi dng Thi
dua, khen thu&ng huyn xác djnh ni dung, yêu cu cuc h9p bInh xét cong nhn
các danh hiu thi dua, hinh thirc kEen thu&ng cho các tp th& cá nhân và các
Kh&, ciim thi dna cüa huyn phài dam bào dñng theo Quy ch thi dua, khen
thix&ng cüa tinh, ci:ia huyn dà ban hành.
- Dng chI: Nguyn Dai Thanh, Tru'&ng phông Ni viii trinh bay các van
bàn hung dn v cong tác bInh xét thi dua, khen thumg d các thành viên dir
hçp näm bt các diu kin, tiêu chun d xét khen thu'óng darn báo theo quy
dinh, dcng thOi dng chI thông qua tirng danh sách ci th dã duçic phOng Ni vi
tng hop tir các cci quan, don vi và các Khôi, Ciirn thi dna dê nghj khen thithng
d thành viên Hi dng thi dna, khen thuOng huyên xem xét, dôi chiu v0i các
tiêu chun, diu kin theo quy dnh d d nghj khen thu'&ng.
- Qua xem xét, dánh giá các tiêu chun, diu kin theo các van bàn quy
dinh d& vOi các tp th& Ca nhân d nghj khen thuông trong närn 2018, Hôi dng
Thi dua, khen thuOng huyn Minh Long thông nh.t d nghj các cp khen thu&ng
nhu' sau:

1. D ngh Cliii tjch UBND huyn khen thtrö'ng:
a) Cong nhn danh hiu "Lao dng tiên tin" cho 33 t.p th, 206 cá nhân;
danh hiu "Dan vj tiên tin" cho 10 tp th và "Chin s tiên tin" cho 18 cá nhn;
b) Cong nhn danh hiu "Chin s thi dua ca s&" cho 11 cá nhân;
c) Tang Giy khen cho 27 t.p th và 72 Ca nhân;
d) Tang Giy khen cho 15 dan vj thuc các Khi, cim thi dua dlla huyn.
2. Be ngh Chll tjch UIBND tinh khen thu'&ng:
- Thuc hin theo Cong van s 31 95/UBND-NC ngày 06/6/2018 dlla Chi:i
tjch IJBND tinh Quáng Ngãi v vic chia Khi, ciim thi dua; phân cong Khôi
tru'ng, Gum truO'ng va phân b chi tiêu khen thung cho khi, c1im thi dua dlla
tinh nàm 2018, cu th nhu sau:
a) Tang Cô' thi dua xut sc ella Chll tjch UBNJ tinh cho 01 do'n v xã:
- Nhân dan và Can b xä. Long Mai huyn Minh Long.
b) Tng Bang khen diia Chii tjch UBND tinh cho 01 thrn v xä:
- Nhân dan va Can b xâ. Thanh An huyn Minh Long.
3. Be nghj cong nhn danh hiu "Tp th Lao dng xut sc" diia Chfl
tich UBN P tinh cho 06/33 do'n vi dat danh hiu "Lao dng tiên tin", ciii the:
- PhOng Ni vçr huyn Minh Long;
- Van phông HDND&UBND huyn Minh Long;
- PhOng Tài chInh và k hoch huyn Minh Long;
- Ban To chrc Huyn lly Minh Long.
- Ban Tuyên giáo Huyn Minh Long;
- Ban Dan v.n Huyn lly Mirth Long.
Guc h9p kêt thiic iüc 1 lh0O phllt dllng ngày và tp th Hi dng thi dua,
khen thung huyn thng nht 100 % d nghj khen thung nhu' trên./.
THIf K

H Xuân Viêt

