
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHiA VIET NAM 
TINH GIA LAI Bc 1p  - Tiy do - Hanh phüc 

S:+69 /QD-UBND Gia Lai, ngày O tháng -nám 2019 

QUYET BINH 
V vic tng danh hiu Tp the lao dng xut sc cho 02 tp th 

thuc huyn Bak Boa, dã có thành tIch xut sac trong 
phong trào thi dua yêu nu'óc nãm h9c 2018 - 2019 

CIIIU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cü Lut T chüc ChInh quyn dja phxang nàm 2015; 
Can cü Lut Thi dua, Khen th.r&ng; 

C cü Nghj djnh s ,91/20 17/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hânh mt so diêu cüa Lust  Thi dua, khen thu&ng và các van ban 
hixàng dan thi hành. 

Can Cu Quyt dinh  s 33/20 1 8/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa Uy ban nhãn 
dan tinh ye vic ban hành Quy djnh ye thi dua, khen thi.thng trén dja ban tinh Gia Lai; 

Xét d& nghj cüa Uy ban nhân dan huyn Dak Doa (Th trInh s& 1 19/TTr-
UBND ngày 12/7/2019) và dê nghj cüa Tru&ng ban Thi dua - Khen thithng, 

QUYET D!NH: 

Biu 1. Tng danh hiu Tp th lao dng xuât sc cho 02 tp th: 
1. Phông Giáo diic và Dào to huyn Dak Doa, tinh Gia Lai; 

2. Tri.thng Tiu h9c s I Thi trân Dak Doa, huyn Dak Doa, tinh Gia Lai, 
Dâ có thành tIch xuá't sac trong phong trào thi ä'ua yêu nithc nàm hQc 

2018-2019. 
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k. 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài chInh, Tru&ng ban 

Thi dua - Khen thuàng, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn1 a,Doa và các tp the 
có ten tti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

NoinI,ân: 
- Nhir Diêu 2; 
- TT. Tinh üy, iT. HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Liru: VT, BTDKT. 

CHU TICH 
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