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       Số:  2068 /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  30 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh  

cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 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 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; 

  Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 537/TTr-SNV ngày 28/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể đã 

có thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành 

phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020, gồm: 

 1. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

 2. Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.  

 3. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

         Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được tặng Bằng khen là 2.980.000 đồng; 

tổng số tiền thưởng là 8.940.000 đồng (Tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng). 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

         Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và tập thể có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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