
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí thi đua, khen thưởng  

ngành giáo dục và đào tạo huyện Đại Lộc 

  

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

 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 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và 

Đào tạo;  

 Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-

19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện 

Đại Lộc về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đại Lộc về Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc;      

     Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Đại Lộc. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí thi đua khen thưởng 

năm học 2021-2022 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

     Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Đại Lộc, các bộ phận công tác của Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các 

trường học và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định. 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 3;    

- Sở GDĐT;  

- Lưu VP. 

 

 

UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 407/QĐ-PGDĐT 

 

Đại Lộc, ngày 27 tháng 12 năm 2021 
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