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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v khen thưởng thành tích học sinh giỏi Quốc gia 
và khu vực năm 2002-2003





UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn khen thưởng; 
- Theo đề nghị của Giám đốc sở Giáo dục-Đào tạo và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh,









QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: a) Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thưởng tiền kèm theo cho 43 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và khu vực; 51 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải; 10 đơn vị, trường học có thành tích chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia và khu vực (có danh sách và mức tiền thưởng kèm theo).
	b) Thưởng tiền cho: đội nữ đạt giải 3 cuộc thi 4 môn điền kinh phối hợp; tập thể 5 học sinh tiểu học đạt giải nhì tiểu phẩm cuộc thi kể chuyện đạo đức tiểu học.
Điều 2: Tổng số tiền thưởng tại điểm (a), (b) ở điều 1 là 35.840.000 đồng
	(Ba mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
	Khoản tiền thưởng này lấy từ ngân sách khen thưởng của tỉnh được duyệt năm 2003 tại sở Tài chính - Vật giá.
Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc sở Giáo dục-Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


	TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
	CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 
- Như điều 3;	(Đã ký)
- Lưu.

	Đinh Hữu Cường

