
           UBND HUYỆN CƯ M’GAR 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH 

Số: 106 /QĐ-NTT 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Phú,  ngày 12  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi vẽ 

tranh với chủ đề “Trung thu ước mơ đẩy lùi dịch Covid-19”                              

năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH 

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

trường Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-LĐ, ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Liên 

đội trường THCS Nguyễn Tất Thành V/v Tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề 

“Trung thu ước mơ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” Năm 2021; 

Theo đề nghị của Ban Giám khảo Hội thi.   

QUYẾT ĐỊNH 

           Điều 1. Thưởng cho những những cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Trung thu ước mơ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” 

Năm 2021 (có danh sách nhận thưởng đính kèm). 

           Điều 2. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Đội với tổng giải thưởng như sau: 

- 01 giải nhất x 150.000đ/1giải = 150.000đ; 

- 01 giải nhì x 100.000đ/1giải = 100.000đ; 

- 02 giải ba x 80.000đ/1giải = 160.000đ; 

- 11 giải KK x 50.000đ/1 giải = 550.000đ 

Tổng cộng: 960.000 đồng               

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1; Tổng phụ trách Đội; bộ phận tài vụ 

và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                               

                                                                                                           PHAN HỮU XÁ 
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