
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

          Số:  05 /QĐ - STP                           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
   Tuyên Quang, ngày  14  tháng 01 năm 2019 
            ,     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” 

cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 

39/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  về việc sửa đổi, bổ sung quyết 

định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

 Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp 

ngày 14/01/2019; 

 Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp, Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại Tờ trình số 

02/TTr-TTDVĐGTS ngày 24/12/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho tập thể Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản và 05 cá nhân sau: 

1. Bà Đoàn Diệu Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; 

2. Ông Phan Quang Phát - Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

3. Bà Phạm Tú Anh - Kế toán Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; 

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; 



5. Ông Lê Huy Tùng - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Điều 2. Tặng thưởng “Giấy khen cho” 02 cá nhân sau: 

1. Bà Đoàn Diệu Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

2.  Ông Lê Huy Tùng - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Điều 3. Tiền thưởng cho tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành. 

 Nguồn kinh phí tiền thưởng cho tập thể và cá nhân do Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ Điều 1, Điều 2 ra quyết định chi thưởng theo quy định. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tập thể và 

các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT-VP. Thanh (05). 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược  
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