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QUYẾT ĐỊNH 

Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC KẠN 

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 2005; 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; 

Căn cứ Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn, ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2018/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 
năm 2018 và Quyết định số: 02/2020/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số:17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-SNV ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ về việc 
giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng ngày 24 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ và đề nghị của 
Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020 cho 05 tập 

thể (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi tập thể đạt danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng). Kinh phí 

khen thưởng do các đơn vị tự chi trả bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 

2020 của đơn vị.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Kế toán Sở, các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này ./. 

Nơi nhận:                                                      GIÁM ĐỐC  
- Như  Điều 3 (T/h);                                                                
- HĐ TĐKT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

   

            

                                                                            Lê Văn Hội 
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DANH SÁCH 

Các tập thể được tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SNV ngày     /12/2020  của Sở Nội vụ) 

 

1. Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ; 

2. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; 

3. Thanh tra Sở Nội vụ; 

4.  Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ; 

5. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 
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