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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020  

cho tập thể, cá nhân là công chức, viên chức, người lao động  

có chức vụ từ trưởng phòng và tương đương trở xuống                             
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN 
 
 

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 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

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

31/7/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định tặng cờ thi đua, bằng khen  của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 13/2018/QĐ-UBND ngày 

27/4/2018 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên; số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh; số 

43/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng TĐKT Sở ngày 21/12/2020; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho tập 

thể và cá nhân là công chức, viên chức, người lao động có chức vụ từ trưởng 

phòng Sở và tương đương trở xuống có thành tích tốt trong việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau:  

1. Công nhận danh hiệu thi đua: 

- Tập thể lao động tiên tiến: Cho 08 tập thể (Có danh sách kèm theo) 



- Lao động tiên tiến: Cho 79 cá nhân (Có danh sách kèm theo) 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Cho 07 cá nhân (Có danh sách kèm theo) 

2. Khen thưởng: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen 

cho 72 cá nhân và 08 tập thể (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và 

được cân đối trong Quỹ thi đua, khen thưởng của khối văn phòng Sở và các 

đơn vị trực thuộc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kết quả công 

nhận này được công khai cho toàn thể CCVC và người lao động biết. 

Điều 4. Chánh văn phòng Sở, trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở, 

kế toán trưởng, các cá nhân và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                          GIÁM ĐỐC                                                                
- Như điều 4;              

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Các phòng và đ/vị trực thuộc Sở; 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Ban biên tập Website Sở;        

- Lưu: VT.           
 

                                                                       Dương Bình Phú 
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