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Tây Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ÐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 08/2019/QĐ UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Sửa đổi, bổ sung
khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
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 Ủy ban
nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởn g trên
địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban
nhân dân 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 Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-SXD ngày 30/11/2020 của Sở Xây dựng ban
hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng Sở Xây dựng Tây Ninh ;
Căn cứ Biên bản số 3330/BB-SXD ngày 16/12/2021 của Sở Xây dựng về
họp xét thi đua, khen thưởng năm 2021;
Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm 2021 cho các tập thể, cá nhân
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở (danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức thưởng cho tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm
2021 được thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị
trực thuộc Sở và những tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.
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