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Số:             /QĐ-CT      Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thưởng tiền cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt thành tích cao thi Olympic 

Toán học quốc tế năm 2020   
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Các Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 

16/11/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh 

Vĩnh Phúc về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 

18/12/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 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 kết quả thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 447/TTr-SNV ngày 05/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng tiền cho 01 học sinh đạt Huy chương Đồng và 01 giáo viên 

có học sinh đạt Huy chương Đồng thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020, gồm: 

1. Em Chu Thị Thanh - Lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đạt 

Huy chương đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2020; số tiền thưởng: 

200.000.000 đồng. 

2. Ông Nguyễn Duy Liên - Giáo viên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, có 

học sinh đạt Huy chương đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2020; số tiền 

thưởng: 160.000.000 đồng. 

Tổng số tiền thưởng cho học sinh, giáo viên là: 360.000.000 đồng (Ba trăm 

sáu mươi triệu đồng chẵn). Số tiền thưởng trên được trích từ nguồn kinh phí cấp 

cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT; 

- CPVP; 

- Như điều 2; 

- Cổng TT-GTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH2. 

(V-          b). 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

 

Vũ Việt Văn  
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