Y BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
So: 76 /TTr-UBND

CONG IIOA XA HOI CHT:J NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tj do - Hnh phñc
Minh Long, ngày/5 tháng 02 nàin 2019

•
TTRINH
Vê vic dê nghj khen thir&ng cho tp the co thành tIch xuãt sc
trong phong trào thi dua yêu nlró'c nãm 2018
thuc huyn Minh Long

Kmnh gü'i:
- Uy ban nhãn dan tinh Quãng Ngãi;
- Tiuràng trirc 1-1i dông Thi dua - kEen tiurOng tmnh;
Cn cir Lut thi dua khen tlmthng ngày 26/11/2003 và Lut sü'a di, b
sung rnt so diêu cüa Lu.t Thi dna, Khen thuög ngày 16/11/2013;
Can ci Nghj djnh s s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü
quy dinh chi tit thi hành môt s diu cüa Lut Thi dna, khen thu'ông;
Cn cir Quyt djnh s 26/201 8/QD-UBND ngày 20/9/2018 cüa Uy ban
nhân dn tinh Qung Ngãi Va Quy& djnh sé 05/201 5/QD-IJBND ngày
11/12/2015 cña Üy ban nhân dan huyn Minh Long v ban hnh Quy ch thi dna,
kEen thuông;
Can cir Biên bàn h9p cüa Hi dng thi dua - khen thung huyn ngày
30/01/2019 v vic bInh xét thi dna, kEen thithng cho tp th& cá nhân có thành
tIch xu.t sc trong phong trào thi dua yêu nixc trên dja bàn huyn näm 2018;
Xét thnh tIch d.t du'p'c cüa tp th thuc huyn Minh Long. Dé ghi nh.n
thành tIch và kjp thôi dng viên phong trào thi dna cüa tp th co thành tIch xuât
s.c trong phong trào thi dua yêu nuóc. 1.5y ban nhân dan huyn Minh Long kInh
trInh Thixàng trirc Hi dng Thi dua, khen t1urôiig tinh trInh Chfi tjch Uy ban
nhân dan tinh khen thu'&ng thành tIch nãm 2018 cho các tp th thuc huyn
Minh Long, ci1 the nhu' sau:
1. Tng Cô' thi dna cüa Chinh phü c.ho: Nhân dan và can b xã Long
Mai huyn Minh Long, dä Co thãnh tIch d.n dâu trong phong trào thi dua yêu
nuoc cña Cum thi dna c.ác xa thuc huyn.
(Co háo cOo thOnli rIch. b/en bOn hQp cua H5i dng Thi d'uci. khen
tIn rung huvn vO ianhthch Oê ngh/ khen thu'Ong kern rheo).

Uy ban nhân dan huyn kInh trInh Chi tjch Uy ban nhân dan tinh, Hôi
dông thi dna, khen thu'O'ng tinh xem xét./.
AToi izlzân:
- Nhis trên:
- CT, PCT UBND huyn
- VPUB; CVP;
- Luu VTUB. Nôi vu.
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HIN LONG
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HOA XA TO CHU NCfflA v
Doe Lp - Tu' do - Hah pht'ic

(_,\
DANHSACH
4chen t)nrrng cho tap the co thanh tich xuât sac trong phong trao
th dua narn 2018 thuçc huyçn Minh Long
Kèm theo Ta trinli so d, /TTr- UBND ngày,15102/2 019
ca UBND huynIV1inh Long.)
I. Cô' thi dua ella ChInh phll gôm: (01 o'n vj)
1. Nhân clan và can b xã Long Mai huyên Minh Long.

UY BAN NHAN DAN
HLTYN MINH LONG

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIJT NAM
Bc Ip - Tr do - Hnh phñc
Minh Long, ngày 30 tháng 01 nàm 2019

"TrIch" BIEN BAN
HQP HQI BONG THI BUA, KHEN THIXONG
(V/V Xét thi dna, khen thu'ô'ng nãm 2018)
Thà'i gian: 07h30 phüt, ngày 30 tháng 01 nãrn 2019.
Dia diem: Phông H9p UBND huyn Mirth Long.
Hi dông thi dua, khen thu&ng huyn Minh Long tin hành hpp bmnh xét
cOng nhn các danh hiu thi dua, hInh thü'c khen thuO'ng cho các tp th, cá nhan
và các Khi, cum thi dua dã cO thành tIch xuât sac trong phong trào thi dna yêu
itróc nàrn 2018 trên da bàn huyn.
I. Thành phn tham dir:
1. Dng chI VO DInh Tin, Chü tch UBND huyn - Chü tjch Hi dông
Thi dua, kEen thu'&ng, Chii trI cuôc h9p.
2. Các dông chi là thành viên Hi dng thi dua, khen thu&ng huyn.
3. Dng chI H Xun Vit, Cong chc phOng Ni vi lam thu k.
II. Ni dung cuc hQp:
- Dng chI: VO Dlnh Tin, Chü tich UBND huyn, Chü tjch Hi dông Thi
dna, khen thu'&ng huyn xác djnh ni dung, yêu cu cuc h9p binh xét Cong nhn
các danE hiu thi dna, hInh tliCrc khen thu'&ng cho các tp th& Ca nhân Va CáC
Khi, curn thi dua cüa huyn phài darn báo dung theo Quy ch thi dna, kEen
thu&ng ci:ia tinh, cüa huyn dà ban hành.
- Dng chI: Nguyn Dai Thanh, Tru&ng phông Ni vi,i trinh bay các van
bàn hung dn v cong tác binh xét thi dna, khen thuó'ng d các thành viên dir
hop nm b.t các dieu kiên, tiêu chuãn dê xét kEen thu&ng darn bâo theo quy
dnh, dng thà'i dông chI thông qua tü'ng danh sách ci th da ducic phOng Ni vi
tong h9p tr Các ca quan, dan vi và các KhOi, Ciirn thi dua d nghj khen thithng
dC thành viên Hôi dng thi dna, kEen thung huyên xem xét, di chiu vói các
tiêu chuân, diu kin theo quy djnE dê dê nghj khen thuOng.
- Qua xern xét, dánh giá các tiêu chu.n, diu kin theo các van bàn quy
dinh di vOi các tap th, cá nhân d nghi kEen thu'O'ng trong närn 2018, Hi döng
Thi dua, khen thu6ng huyn Minh Long thông nht d nghj Các cap khen thuOng
nhu sau:

1. D nghj Chñ tjch UBND huyn khen thff&ng:
a) Cong nh.n danE hiu "Lao dng tiên tiên" cho 33 tp the, 206 cá n1in;
danh hiêu "Dan vi tiên tiên" cho 10 tap th và "Chiên s tiên tin" cho 18 Ca nhân;
b) COng nhn danE hiu "Chin s' thi dua co' s&" cho 11 cá nhân;
c) Tng Giãy khen cho 27 tp the và 72 cá nhân;
d) Tang Giây khen cho 15 don vj thuc các Khi, cilm thi dua cüa huyn.
2. Dê nghj Chfl tjch UBND tinh khen thwóng:
- Thrc hin theo COng van so 3195/UBND-NC ngày 06/6/2018 cüa Chñ
tich UBND tinh Quàng Ngai ye vic chia Khôi, ci1m thi dua phân cOng Khôi
truO'ng, Cirn truO'ng vã phãn bô chi tiëu khen thu6ng cho khôi, curn thi dua cüa
tinh närn 2018, cu th rthu' sau:
a) Tng Cô' thi dua xuãt sc cüa Chü tjch UBND tinh cho 01 o'n vj xä:
- Nhãn

dan

và Can. b xã Long Mai huyn Minh Long.

b) Tng Bang khen cüa CMI tjch UBND flnh cho 01 do'n vj xã:
- Nhân dan và Can b xã Thanh An huyn MinE Long.
3. Be nghj cong nhn danh hiu "Tp th Lao dng xut sc" cüa CMI
tich UBND flnh cho 06133 dcrn v dt danh hiu "Lao dng tiên tiên", cii the:
- PhOng Ni vi huyn Minh Long;
- Van phOng HDND&UBND huyn MinE Long;
- Phông Tài chInE và kê hoch huyn MinE Long;
- Ban To chrc Huyn ñy MinE Long.
- Ban Tuyên giáo Huyn Minh Long;
- Ban Dan v.n Huyn i1y MinE Long.
4. B nghj Thu tithng ChInh phil tng Cô' thi dua cho 01 do'n vI:
- Nhân dan và Can b xã Long Mai huyn MinE Long.
Cuc h9p k& thi.ic lüc I I h00 phit cüng ngày và tp the Hi dng thi dua,
khen thu'Ong huyn thng nEat 100 % dê nghj khen thuOng nhu trên./.
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