
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 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh  

nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và 

trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 

28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh 

danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải 

thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về tổ 

chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng 

Sơn” lần thứ ba - năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 488/TTr-SNV ngày  

16/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm thành 

viên Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh 

Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 thay Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc 

Công an tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đại tá Nguyễn Xuân Thu thực hiện theo Quyết 

định số 919/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành 

lập Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh 

Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020. 

Các nội dung khác tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV HĐ XTV tại QĐ số 919/QĐ-UBND; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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