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

SỞ CÔNG THƢƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SCT                         Bắc Kạn, ngày          tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trong công tác năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 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 ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 

năm 2020 sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy điṇh về công tác thi đua ,khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết điṇh số 42/2018/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân đã có thành 

tích tiêu biểu trong công tác năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Số tiền thưởng cho mỗi cá nhân 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 cá 

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

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- TT HĐTĐ-KT sở; 

Gửi bản giấy: 

- Kế toán VP và TTKC 

- Lưu VT, VP.                                                                                

 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hoàng Hà Bắc 
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DANH SÁCH  

Cá nhân đƣợc tặng Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong  

công tác năm 2020 

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - SCT  ngày           /12/2020 của  

Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1 Ma Kiên Thảo Phó Trưởng phòng An toàn – Năng lượng 

2 Quách Mạnh Thắng Phó Giám đốc điều hành Trung tâm KC&XTTM 
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