
   

UBND TỈNH NAM ĐỊNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TÀI CHÍNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /QĐ-STC                         Nam Định, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  

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

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 thay thế 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều về Quy định về 

công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quyết định 

05/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019; 

Căn cứ hướng dẫn số 2298/HD-SNV ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ hướng 

dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở Tài chính ngày                  

29/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích trong công tác năm 2021 cụ thể như sau : 

1. Công nhận danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” cho 08 phòng, đơn vị; 

2. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 13 cá nhân; 

3. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 63 cá nhân; 

4. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 30 tập thể và 34 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể: Lao động tiên tiến là 

1.200.000 đồng; Giấy khen của Giám đốc sở 900.000 đồng.  



   

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân: Chiễn sĩ thi đua cơ sở là 1.490.000 đồng; giấy 

khen của Giám đốc Sở, Lao động tiên tiến 450.000 đồng. 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định; phòng Tài chính - 

Kế hoạch các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Mục 2, Điều 

67 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 tiến hành chi khen 

thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và 

hạch toán chi theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số 

kiến thiết Nam Định, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và 

các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:     

- Như điều 3;            
- Lưu: VT; VP.                     

 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

                            Phạm Thành Trung 
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