
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày     tháng    năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao 

 trong học tập, giảng dạy năm học 2019-2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BẢN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NQ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2017/NQ-H ĐND ngày 18/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, 

đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi 

học sinh giỏi, sinh viên giỏi; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND thành 

phố Vĩnh Yên về việc phê duyệt Đề án 1772/ĐA-UBND ngày 31/12/2015 của 

UBND thành phố Vĩnh Yên về nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Vĩnh Yên 

giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Vĩnh Yên tại Tờ 

trình số 83/TTr-HĐTĐKT ngày 31/8/2020 về việc Khen thưởng học sinh, giáo viên 

đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy năm học 2019-2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng thưởng cho học sinh, giáo viên, giáo viên có học sinh đạt giải 

trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi do Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức 

hoặc phối hợp tổ chức; các sân chơi trí tuệ có uy tín thường niên năm học 2019-

2020 như sau: 

1. Cấp Quốc gia 

Tặng thưởng cho 48 lượt học sinh đạt giải, 03 lượt giáo viên đạt giải và 14 

lượt giáo viên có học sinh đạt giải: giảiNhất, giải Nhì, giải Ba, giải KK các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi cấp quốc gia(có danh sách kèm theo). Mức tiền thưởng cho mỗi 

giải như sau: 

Giải Nhất:    7.000.000đồng 

Giải Nhì:      5.000.000đồng 

Giải Ba:       3.000.000đồng 



Giải Khuyến khích: 2.000.000đồng 

2. Cấp tỉnh 

Tặng thưởng cho 57 lượt học sinh đạt giải và 41 lượt giáo viên có học sinh 

đạt giải: giảiNhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

cấp tỉnh (có danh sách kèm theo).Mức tiền thưởng cho mỗi giải như sau: 

Giải Nhất:   500.000đồng 

Giải Nhì:   300.000đồng 

Giải Ba:    200.000đồng 

Giải Khuyến khích:       100.000đồng 

3. Cấp thành phố 

Tặng thưởng cho 56 lượt học sinh đạt giải Nhất và 56 lượt giáo viên có học 

sinh đạt giải Nhấtcác kỳ thi cấp thành phố, Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh(có danh 

sách kèm theo).Mức tiền thưởng cho mỗi giải Nhất:  

Kỳ thi cho học sinh lớp 9:   400.000đồng 

Kỳ thi cho học sinh lớp 8:   200.000 đồng 

Kỳ thi Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh:  200.000 đồng 

 

- Cộng tổng số tiền thưởng:     331.700.000đồng 

- Chi phí khen thưởng:      19.200.000đồng 

- Tổng số tiền ấn định tại Quyết định này là:  350.900.000đồng 

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu chín trăm ngàn đồng chẵn. 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng 

của thành phố năm 2020. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thường trực Hội đồng  

TĐ-KT thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố; các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ  Quyết định  

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Như điều 3 (th/h); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

 

Lương Văn Long 
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