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GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội
vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Hội đồng Sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo và xét
công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến,
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Đơn vị th c hiện: Phòng Khảo thí và Ki m định chất ượng giáo dục, Sở
Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.
Điề 2. Giao Hội đồng Sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo và xét công
nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến tổ chức nhân rộng trong
toàn ngành giáo dục và đào tạo nh m tiếp tục phát huy hiệu quả trong th c tiễn.
Điề 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị có iên quan và đơn vị có
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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