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Gia Lai, ngày 06 tháng 8 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
năm học 2020-2021
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
đi ̣nh chi tiế t thi hành một số điề u của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2020 –
2021 và tiền thưởng theo quy định hiện hành (có danh sách kèm theo), cụ thể
như sau:
- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 390 tập thể;
- Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2778 cá nhân;
- Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 407 cá nhân;
- Tặng Giấy khen cho 07 tập thể.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT HĐTĐKT Sở GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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