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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v khen thưởng thành tích xây dựng 
“Quĩ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn khen thưởng; 
- Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo quĩ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh,









QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tập thể sau đây: 
	1. Hội chữ thập đỏ huyện Tuyên Hoá; 
	2. Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thuỷ; 
	3. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình;
	4. Hội chữ thập đỏ Trường cao đẳng sư phạm Quảng Bình; 
	5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình;  
	6. Hội Cựu chiến binh Quảng Bình; 
	7. Hội chữ thập đỏ thị xã Đồng Hới;
	8. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình;
	9. Công an tỉnh Quảng Bình; 
	10. Điện lực Quảng Bình. 
	Đã có thành tích trong đợt cao điểm xây dựng “Quĩ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”.
Điều 2: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quĩ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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Nơi nhận: 
- Như điều 2;	(Đã ký)
- Lưu. 
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