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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Danh hiệu thi đua cho cá nhân và Giấy khen cho tập thể, cá nhân 

có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực"  

năm học 2019 - 2020 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật TĐKT ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật TĐKT ngày 16/11/2013;    

           Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

           Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng 

Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 170/TTr-PNV ngày 23 

tháng 9 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 236 cá nhân, danh 

hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.337 cá nhân; tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 09 

cá nhân thuộc ngành giáo dục huyện Văn Bàn đã có thành tích tiêu biểu trong 

phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân 

lực" năm học 2019 - 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là 1.490.000 

đồng (một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng), danh hiệu “Lao động tiên tiến” là 

450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng); Giấy khen cho mỗi tập thể là 

900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng), cho mỗi cá nhân là 450.000 đồng (bốn trăm 

năm mươi nghìn đồng).   

Kinh phí chi thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng huyện. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thường trực Hội đồng 

TĐKT huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng 

phòng GD&ĐT; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ngành có liên quan và các tập thể, 

cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- TT Huyện uỷ;                                                                   
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm VHTT-TT (đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV. 
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 Phí Công Hoan 
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