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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
năm học 2019 - 2020
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chủ
tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 22/2020/QĐUBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản
10 Điều 2 và Điều 4 của Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm
2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của
UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang; Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của UBND
tỉnh Hậu Giang sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 21/2018/QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở
GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2019 - 2020;
Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT ngày 17 tháng
9 năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ
sở cho 223 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 có tên trong
danh sách kèm theo (Đính kèm danh sách).

Điều 2. Kèm theo giấy chứng nhận, mỗi cá nhân được thưởng 1.490.000 đồng.
Kinh phí: Đối với cơ quan Sở GD&ĐT thanh toán từ nguồn kinh phí được giao
(nguồn tự chủ); đối với đơn vị trực thuộc: nguồn kinh phí được giao năm 2020. Không
chi tiền danh hiệu Lao động tiên tiến cho những cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi
đua cấp cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thường trực Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở,
Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định
thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, P28.
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