
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-KHCN Tây Ninh, ngày      tháng 01  năm 2021 

 

QUYẾT ÐỊNH 
V/v tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích 

trong năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quyết điṇh số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy điṇh chức năng , nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ kèm 

theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh; 

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 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc Bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-KHCN ngày 17/12/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ thực hiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Khoa học và Công 

nghệ năm 2020 tại biên bản họp số 25/BB-KHCN ngày 28/12/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong tham gia Hội thi tìm hiểu về Cải cách hành chính trong cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, gồm 06 cá nhân: 

1. Ông Trần Hoài Ân: Chánh Văn phòng Sở. 

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Lam: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. 

3. Bà Lê Thị Thanh Nhứt: Chuyên viên Văn phòng Sở. 

4. Bà Lâm Thị Mỹ Nương: Chuyên viên Văn phòng Sở. 



5. Bà Phạm Trần Huệ Anh: Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học. 

6. Ông Nguyễn Minh Phát: Chuyên viên Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ. 

Điều 2. Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020, gồm 02 cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng: Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp 

thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ. 

2. Ông Lê Phú Tân: Chuyên viên Trung tâm Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Tặng Giấy khen cho tập thể có nhiều thành tích nổi bật trong thực 

hiện nhiệm vụ năm 2020  

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng.  

Điều 4. Mức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1, 

Điều 2, Điều 3 Quyết định này được thực hiện theo quy Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017. Kinh phí khen thưởng cho cá nhân được trích 

từ quỹ thi đua, khen thưởng của từng đơn vị. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo 

các phòng, đơn vị, các bộ phân có liên quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:   

- Như  Điều 5 (th/h);                                      

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
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