
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:        /QĐ-SVHTTDL 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở có thành tích tốt trong 

xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2020                       

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 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 quy 

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

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SVHTTDL ngày 24/10/2019 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế về công tác Thi đua, 

khen thưởng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ biên bản họp ngày 23/11/2020 của Hội đồng Thi đua Khen 

thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 48 cá nhân thuộc Sở có thành 

tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 

2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định tại điều 73, mục 2, 

chương VI, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, lấy từ kinh phí quản lý nhà nước và 
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hoạt động sự nghiệp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị thuộc Sở 

năm 2021.  

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

trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3;                                                                                  

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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