
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày     tháng 9  năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v khen thưởng các học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong  

năm học 2019- 2020 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 
 

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;   

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 14/06/2005; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy 

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

 Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân huyện Vũ Quang về Thông qua Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, 

tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo”;     

Xét thành tích của các các nhân; đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo tại Tờ trình số 252/TTr-PGDĐT ngày 28 ngày 8 năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng thưởng cho 103 học sinh và giáo viên đạt thành tích cao 
trong năm học 2019-2020 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch trích nguồn kinh phí được phân 
bổ chi cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo với tổng số kinh phí: 90.920.000 đồng 
(Trong đó: Tiền khen thưởng: 79.920.000 đồng; Tiền sổ và bút lưu niệm: 
10.300.000 đồng) chuyển về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tổ chức trao 
thưởng và quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

          Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng 

Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng GD&ĐT và các cá nhân có tên tại Điều 

1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Bùi Khắc Bằng 
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