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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” 

 và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và  
Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
Thông tin và Truyền thông” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
Thông tin và Truyền thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 
1053/QĐ-BBCVT ngày 20/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc Ban 
hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BCVT và CNTT” và Quy chế xét tặng, truy tặng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội 
đồng TĐKT Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

 - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP 
Chính phủ;

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể; 
  - Hội đồng TĐKT TW; Ban TĐKT TW;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực TTTT;
- Websitte Bộ; 

          BỘ TRƯỞNG
   

( Đã ký)

              Lê Doãn Hợp



- Lưu: VT, TCCB.


