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QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số
58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng và các Thông tư
hướng dẫn thực hiện; các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Nội vụ và Thông tư
số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/ 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-ĐHTN-TĐKT ngày 27/4/2016 của Hiệu trưởng
trường đại học Tây Nguyên ban hành “Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng”;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 05/7/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Trường;
Xét đề nghị của ông Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 103 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”; 64
cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và 640 cá nhân đạt danh hiệu
“Lao động tiên tiến” năm học 2017 – 2018 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kèm theo Giấy chứng nhận, các tập thể và cá nhân được nhận tiền
thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị
liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Lưu: TĐKT, VT.
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