
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  k   k,  ngày       tháng 7 năm 2021 

    T Đ NH 

V   i c công nhận danh hi u “Tập thể Lao động tiên tiến” 

n   h c 2020-2021 
 

 

GIÁ  Đ C  Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đ       

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và  uật sửa đổi bổ sung 

một số  iều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/N -CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số  iều 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 một số điều của Nghị định số số 91/2017/N -CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1638/Q -UBND, ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh 

  k L k quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và  ào tạo; Quyết định số 1137/Q -UBND, ngày 15/5/2017 của 

UBND tỉnh   k L k về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và  ào tạo; 

Theo đề nghị của  ội đ ng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và  ào 

tạo tỉnh   k   k. 

    T Đ NH: 

 Đi      Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 282 tập 

thể đã hoàn thành tốt nhiệ     nă  h   2020 - 2021. 

 C  danh sách k m theo  

 Đi      Ti n th  ng th   hiện th o Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ  t í h t  ng  n ng n    h của đơn  ị đ  nghị  ông 

nhận danh hiệ  “Tập thể lao động tiên tiến”. 

 Đi      C   ông   à  Th  ng t    Hội đ ng Thi đ a, Kh n th  ng ngành 

 i o      à Đào t o; Ch nh  ăn ph ng   ; T   ng ph ng Kế ho ch - Tài 

 hính; T   ng     ph ng  h yên  ôn  nghiệp v  thuộc S ; thủ t   ng     đơn 

vị    tên t i Đi   1 chị  t   h nhiệm thi hành Q yết định này./. 

           GIÁ  Đ C 

- Nh  Đi   3;    

 - L  : VT, TĐKT. 

 

 

 

  

 Phạ  Đ ng  hoa 
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