
UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

                          

 Ộ     A XÃ  Ộ    Ủ    ĨA   Ệ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

Số:        /QĐ-PGDĐT Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm 2020 

 

QUYẾ   Ị   

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 

  

 RƯỞ                             

 

Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi; 

Căn cứ Kế hoạch số 1739/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện 

Ngọc Hồi về tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt tiến tới Hội nghị tuyên 

dương điển hình tiên tiến huyện Ngọc Hồi lần thứ VI; 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi về việc tổ chức Hội nghị biểu dương gương người 

tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020; 

Xét hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng của các trường học trực thuộc và 

kết quả xét chọn của Hội đồng thi đua, khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại 

cuộc họp ngày 30/3/2020, 

QUYẾ   Ị  : 
 

 iều 1. Tặng Giấy khen cho 108 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 (có danh sách kèm theo). 

 iều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi cá nhân được nhận mức tiền thưởng 200 

000 đồng (hai trăm nghìn đồng); sử dụng nguồn kinh phí được giao tại Phòng Giáo 

dục và Đào tạo năm 2020 để chi thưởng. 

 iều 3. Các bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các 

trường học trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Hội đồng TĐKT huyện (để b/c); 

- Lưu: VT. 

 RƯỞ         

 

 

 

 

 

 guyễn  ương  ích 
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