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Nam Định, ngày 24tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận cá nhân thuộc Khối văn phòng Sở  

đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” năm 2021  
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; 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; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 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; Thông tư số 

05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 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; 

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh 

ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Nam Định về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Nam định 

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thực hiện mức chi tiền thưởng theo mức lương cơ sở được quy định 

tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Nam Định ngày 23/12/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 27 cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở đạt danh hiệu lao 

động tiên tiến năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên 

tiến là 450.000 đồng; 



Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Tài nguyên và 

Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên trong danh 

sách tại Điều 1 thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 3; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phạm Văn Sơn 
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