NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

Số: ......./QĐ-KHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH /THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và
Nghị định số 39/2012/NĐ ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung
một số điều cúa Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành
Ngân hàng;
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm ...... cho ....... cá
nhân (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Cá nhân có tên tại Điều 1 được thưởng một khoản tiền theo qui định
tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, các Trưởng phòng, các cá
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HCNS.
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