ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3118 /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia đã
có thành tích đóng góp quan trọng trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và
Quy hoạch đô thị đối với tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 65 năm thành lập
(1956 - 2021)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 và Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 494/TTr-SNV ngày
25/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Viện
Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trực thuộc Bộ Xây dựng đã có thành
tích đóng góp quan trọng trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô
thị đối với tỉnh Lào Cai, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập (1956 - 2021).
Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh cho tập thể là 2.980.000đ (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ;
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết
định thi hành./.
Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- Ban TĐKT tỉnh (3b);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC2.

CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Trường

