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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v thưởng tiền kèm theo các hình thức khen thưởng Huân chương 
lao động, Bằng khen Thủ tướng; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh 




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  Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
- Căn cứ các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chinh sphủ, Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh;
- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh,






QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Thưởng tiền kèm theo các hình thức khent hưởng như sau: (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Tổng số tiền thưởng là: 37.700.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng).
	Khoản tiền này lấy từ ngân sách khen thưởng của tỉnh được duyệt năm 2003.
Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính-Vật giá, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


	TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
	KT/ CHỦ TỊCH
	PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 
- Như điều 3;	(Đã ký)
- Lưu. 
    
 	Phan Lâm Phương




DANH  SÁCH
(Kèm theo quyết định số 543 /QĐ-UB ngày 14/3/2003 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


I. Tiền thưởng kèm theo Huân chương lao động các hàng:
	Tại quyết định số 24/2003/QĐ-CTN ngày 14/1/2003:
a) Huân chương lao động hạng Nhất:
	Liên đoàn lao động tỉnh 	4.000.000 đồng
b) Huân chương lao động hạng Nhì:
	1. Sở Thương mại - Du lịch  	3.200.000 đồng
	2. Công ty xây dựng tổng hợp Trường Thịnh 	3.200.000 đồng
b) Huân chương lao động hạng Ba:
	1. HTX dịch vụ nông nghiệp xã An Ninh, huyện Quảng Ninh 	1.600.000 đồng
	2. Ông: Nguyễn Văn Long, Giám đốc sở Giao thông-Vận tải 	800.000 đồng
	(Quyết định số 867/2002/QĐ-CTN ngày 6/12/2002)
Tổng số tiền tại (điềm I) là:	12.800.000 đồng
II. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:
Theo quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 27/12/2002
	1. Công ty XD tổng hợp Thế Thịnh, huyện Quảng Ninh 	800.000 đồng
	2. Ông: Nguyễn Văn Tuyến, Phó GĐ sở Thương mại-Du lịch 	400.000 đồng
	3. Ông: Cái Văn Thiệu, Phó giám đốc sở Thương mại-Du lịch 	400.000 đồng
Theo quyết định số: 527/QĐ-TTg ngày 3/7/2002
	4. Trung tâm khuyến ngư Quảng Bình 	800.000 đồng
	5. Ông: Hoàng Bình Yên, Giám đốc sở Thuỷ sản Quảng Bình 	400.000 đồng
Theo quyết định số 769/QĐ-TTg ngày  12/9/2002
	6. Chi nhánh CT cổ phần bảo hiểm PETROLINEX Quảng Bình 	800.000 đồng
Tổng số tiền tại (điểm II) là:	3.600.000 đồng
III. Thưởng tiền kèm theo cờ đơn vị thi đua xuất sắc 1.000.000 đ, kèm theo Bằng khen UBND tỉnh 300.000 đ mỗi tập thể, 150.000 đ mỗi cá nhân theo quyết định khen thưởng cho các đơn vị sau đây:
1. Hội người cao tuổi (QĐ số 359/QĐ-UB ngày 28/2/2003) gồm:
	8 tập thể x 300.000 đ 	= 	2.400.000 đồng
	8 cá nhân x 150.000 đ 	= 	1.200.000 đồng
	Cộng 		3.600.000 đồng
2. Đoàn TNCS HCM Quảng Bình  (QĐ số 498/QĐ-UB ngày 6/3/2003) gồm:
	24 tập thể x 300.000 đ 	= 	7.200.000 đồng
	23 cá nhân x 150.000 đ 	= 	3.450.000 đồng
	2 Cờ x 1.000.000 đ	=	2.000.000 đồng
	Cộng 		12.650.000 đồng
3. Sở Địa chính Quảng Bình  (QĐ số 499/QĐ-UB ngày 6/3/2003) gồm:
	4 tập thể x 300.000 đ 	= 	1.200.000 đồng
	8 cá nhân x 150.000 đ 	= 	1.200.000 đồng
	Cộng 		2.400.000 đồng
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình  (QĐ số 500/QĐ-UB ngày 6/3/2003) gồm:
	2 tập thể x 300.000 đ 	= 	600.000 đồng
	4 cá nhân x 150.000 đ 	= 	600.000 đồng
	1 Cờ x 1.000.000 đ	=	1.000.000 đồng
	Cộng 		2.200.000 đồng
5. Phân hội nhiếp ảnh, Hội VHNT Quảng Bình và Công ty xổ số kiến thiết (QĐ số 501/QĐ-UB ngày 6/3/2003) gồm:
     Phân hội nhiếp ảnh 	= 	300.000 đồng
     Ông: Lê Trọng Huấn, Giám đốc C. ty XSKT QB 	150.000 đồng
     Tổng số tiền tại (điểm III) 		    21.300.000 đồng
	(I) + (II) + (III) 	= 	37.700.000 đồng
(Ba mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng)




