
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 

Đắk Lắk,  ngày       tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

năm học 2021-2022  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

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

số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT- BGDĐT ngày 

31/7/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 605 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. 

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ, trích từ nguồn ngân sách của đơn vị có cá nhân được 

công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

 Điều 3. Các ông (bà) Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành 

Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; 

Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;    

 - Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

  

 Phạm Đăng Khoa 
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