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QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và  

giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm  2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  Luật Ngân sách 

Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học 

sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải 

trong các kỳ thi, cuộc thi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt 

giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc 

thi như sau: 

Chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên 

bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi thực hiện theo 

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên 

đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, 

cuộc thi.  
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022. Quyết 

định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và 

học sinh đạt giải trong các kỳ thi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực. 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao   

động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo các 

quy định hiện hành. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CPVP, TH, NC, KGVX(2); 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(D). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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