
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng tiền cho cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao 

 trong kỳ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 

   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, 

quốc tế; 

Căn cứ kết quả thành tích của tác giả, nhóm tác giả tham dự Kỳ liên hoan 

phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 378/TTr-SNV ngày 

31/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng tiền cho 01 tác giả và 02 nhóm tác giả có thành tích cao 

trong kỳ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020, cụ thể như sau: 

 

TT 
Tên tác giả,            

nhóm tác giả 
Thành tích 

Số tiền thưởng 

(đồng) 

1 

Nhóm tác giả: Tống Đức 

Sơn - Lưu Thị Thanh 

Hương, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn  

Đạt giải Bạc, với tác phẩm: 

những giải pháp ngăn chặn 

buôn lậu “thực phẩm bẩn” 

tại Lạng Sơn (thể loại: 

Phỏng vấn) 

14.000.000 

2 

Tác giả: Lương Thị Lan 

Anh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng 

Sơn  

Đạt giải Đồng, với tác 

phẩm: bảo tồn hát Shi - Cần 

chung tiếng nói (thể loại: 

Chương trình chuyên đề, 

5.000.000 



2 

TT 
Tên tác giả,            

nhóm tác giả 
Thành tích 

Số tiền thưởng 

(đồng) 

TalkShow) 

3 

Nhóm tác giả: Nông Thị 

Hảo - Vương Sỹ Thành - 

Đinh Thị Phương - Bế 

Kiều Oanh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình 

tỉnh Lạng Sơn 

Đạt giải Đồng, với tác 

phẩm: Chương trình phát 

thanh tổng hợp tiếng Tày 

(thể loại: Chương trình phát 

thanh tiếng dân tộc) 

10.000.000 

Cộng 29.000.000 

Tổng số tiền bằng chữ: hai mươi chín triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Nội 

vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình, các 

tác giả, nhóm tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Ban TĐKT (06 bản); 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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