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Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành
Giáo dục;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, Vụ
trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 08
tập thể và 13 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bình Định (có danh sách kèm
theo) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020 - 2021.
Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo
mức thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm
2017 của Chính phủ, trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các tập thể
và cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (05).
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