12

CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 25-7-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 42/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về
công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐUBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số
121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính
phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 847/TTr-SNV ngày 17/6/2009 về
việc sửa đổi, bổ sung các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua, khen
thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của
UBND tỉnh Bình Thuận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21, 24 của Quy chế về
công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND
ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận, nội dung cụ thể như sau:
“Điều 17. Cờ thi đua của UBND tỉnh
Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét hàng năm để tặng thưởng:
- Đơn vị dẫn đầu các Khối thi đua tỉnh;

