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QUYẾT ĐỊNH 

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

trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của  

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

 

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 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 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn 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 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 50/HD-SNV ngày 03/3/2021 của Sở Nội vụ về các 

hình thức biểu dương, khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét thi đua khen thưởng ngày 15/3/2021 của Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho các 

cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 

1. Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành, Sở KH&CN. 
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2. Bà Đỗ Thu Hạnh, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN. 

Điều 2. Mức khen thưởng áp dụng theo Điều 73 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Nguồn kinh phí:  Chi từ Quỹ thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Kế toán Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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