UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 127

/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày17 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn
đối với điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND
tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình
Phước;
Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND, ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Quyết định ban hành Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng
điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND
tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đối tượng, tiêu
chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình
Phước giai đoạn 2021-2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở;
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc;
các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐTĐKT tỉnh (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh (để phối hợp);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố
(để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

