
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 159 /SGDĐT-VP Bình Phước, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

V/v lấy ý kiến nội dung quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng ngành 

GD&ĐT tỉnh Bình Phước thay thế 

Quyết định số 3860/QĐ-SGDĐT ngày 

16/11/2018 của Sở GD&ĐT. 

 

 

Kính gửi : 

- Trưởng các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết 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; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, 

Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở; 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau : 

1. Nghiên cứu các quy định về thi đua, khen thưởng của Chính phủ, UBND 

tỉnh, Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan để góp ý kiến Dự 

thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3860/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2018 của Sở 

GD&ĐT. 

2. Nội dung góp ý kiến gửi về Sở GD&ĐT (Văn phòng số 02) bằng văn bản 

và gửi qua địa chỉ Email: doxuanquyetsgd@gmail.com trước ngày 23/01/2021 để 

tổng hợp và ban hành văn bản hướng dẫn theo quy định. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng các phòng chức năng, chuyên 

môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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