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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu 

 trong Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở 

 Ngoại vụ thi đua xây dựng Cơ quan văn hóa, Công sở văn minh”  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ  
 

 

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 và 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 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

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

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 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; 

 Căn  cứ Quyết định  số 57/2018/QĐ-UBND  ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 23/6/2022 của Hội đồng thi đua - khen 

thưởng Sở; 

  Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 cá nhân đã có thành tích 

tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại 
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vụ thi đua xây dựng Cơ quan văn hóa, Công sở văn minh” của Sở Ngoại vụ (Có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và 

được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của Sở; Quyết định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các tập thể, cá nhân có tên trong Điều 1, 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, Kế toán Sở; 

- Lưu VT.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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