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CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 19-10-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2018/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế Thi ñua, khen thưởng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật thi ñua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua,
Khen thưởng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 34/TTr-SNV ngày 18/5/2018,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế Thi ñua, khen thưởng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 và thay
thế Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy chế Thi ñua, khen thưởng.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Thường trực Hội ñồng
Thi ñua - Khen thưởng tỉnh; Thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng
các sở, ban ngành; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương
ñóng trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, các trường
ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối thi ñua của tỉnh căn cứ Quyết ñịnh
thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

