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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; 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 năm ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 34/22016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của 

Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hoà; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản 

trước đây quy định về Thi đua, Khen thưởng của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Khánh Hòa. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, trưởng các phòng và 

viên chức, nhân viên thuộc Đài có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 

 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Đài; 

- Đảng ủy Đài; 

- Các phòng trong Đài; 

- Lưu VT, TCHC. 

 Lê Anh Vũ 
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