
UBND TỈNH BẮC KẠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /QĐ-SCT                           Bắc Kạn, ngày          tháng 3 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgiai đoạn 2016-2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH  BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng số 39/2013/QH13; 

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 Hướng dẫn số 435/HD-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ 

chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 04 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-

2021(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được tặng Giấy khen, kèm 

theo tiền thưởng là: 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí lấy từ nguồn kinh phí khen thưởng của đơn vị. 

Điều 3. Chánh Văn phòng sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và các 

tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- TTHĐTĐ-KT sở; 

- Lưu VT, VP. 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT ngày       tháng 3 năm 2021 của  

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Bà Lưu Thị Cành, Văn thư Văn phòng sở; 

2. Bà Triệu Thị Thanh Hoa, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; 

4. Bà Phạm Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại. 

. 
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