
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2644 /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày  25 tháng 12 năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 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 trưởng 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 552/TTr-SNV ngày 
20/12/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 

- 08 cá nhân, đạt thành tích cao tại giải bóng bàn “Người Giáo viên 
nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018. 

- 01 huấn luyện viên, đã có thành tích huấn luyện 08 cá nhân tham gia 
thi đấu đạt thành tích cao tại giải bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” toàn 
quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018. 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Nội vụ, 
Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
       Phạm Ngọc Thưởng 

 - Như Điều 3; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Sở Nội vụ, Ban TĐKT (06 bản); 
 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, NC, KTTH, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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DANH SÁCH 
Cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  
ngày      /12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Nguyễn Đình Tâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đồng 

Đăng đạt giải Nhì đơn nam nâng cao và giải Ba đôi nam nữ nâng cao giải bóng 
bàn “Người Giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại 
lần thứ 14 - 2018; 

 2. Bà Đỗ Thị Nguyệt Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng 
Đồng, thành phố Lạng Sơn đạt giải Nhì đôi nam nữ nâng cao và giải Ba đôi nữ 
nâng cao giải bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo 
Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

 3. Ông Đàm Anh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, 
huyện Hữu Lũng đạt giải Nhì đôi nam nữ nâng cao và giải Ba đôi nam nâng cao 
giải bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và 
Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

 4. Bà Lý Tuyết Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thụy Hùng, 
huyện Cao Lộc đạt giải Ba đôi nữ nâng cao giải bóng bàn “Người Giáo viên 
nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

 5. Bà Nguyễn Thị Định, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
1 đạt giải Ba đôi nam nữ nâng cao giải bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” 
toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

 6. Ông Nguyễn Thành Chung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn đạt giải Ba đôi nam nâng cao giải bóng bàn “Người 
Giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 
- 2018; 

 7. Bà Giáp Thị Phương Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Mai 
Sao, huyện Chi Lăng đạt giải Ba đôi nữ phong trào giải bóng bàn “Người Giáo 
viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

 8. Bà Hoàng Thị Mạc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Việt Bắc 
đạt giải Ba đôi nữ phong trào giải bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” toàn 
quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14 - 2018; 

9. Ông Hoàng Công Hiếu, Huấn luyện viên Câu Lạc bộ Bóng bàn Công 
Anh, số 72, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, trực tiếp 
huấn luyện 08 cá nhân tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại giải bóng bàn 
“Người Giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần 
thứ 14 - 2018. 

(Ấn định danh sách 09 cá nhân)./. 
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