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Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng,  

đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua  

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận 

hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại, đón tiếp khách 

nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của 

các bộ, ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức ngày kỷ 

niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 

2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan đoàn thể 

trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ VHTT&DL, Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TVTU, TT HĐND; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, GD.  
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