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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG 
 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/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 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân  tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và 

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;      

 Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng thi 

đua, khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" đối với 36 tập thể (Có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Thưởng kèm theo danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” là 

1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).    

 Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Sở và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức - Pháp chế, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (để thi hành); 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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