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ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG – TBXH 
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  Hà Tĩnh, ngày  11 tháng 5  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các tập thể, cá nhân là gương điển hình trong học tập làm  

và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 

 
 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

-  Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 

- Xét thành tích của các tập thể và cá nhân và kết luận tại cuộc họp Ban 

Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 10/5/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   

Điều 1. Công nhận gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 đối với 02 tập thể và 13 cá 

nhân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng quà cho 02 tập thể, 13 cá nhân tiêu biểu có tên tại Điều 1. Mức 

quà tặng đối với tập thể: 1.000.000 đồng/1 đơn vị; mức quà tặng đối với cá nhân 

500.000 đồng/người. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh (để báo cáo); 

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Văn phòng, Phòng KHTC; 

- Lưu VP Đảng uỷ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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