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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng nhóm học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi KHKT  

cấp tỉnh, năm học 2017-2018 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY 
 Căn cứ vào Quyết định 2869/QĐ-UBND, ngày 28/10/2015 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Đăk Lăk về việc cho phép  thành lập trường Tiểu học, THCS Và THPT 
Victory; 
 Căn cứ Quy chế thu chi nội bộ của trường trường Tiểu học, THCS và THPT 
Victory năm học 2017-2018; 

Kế hoạch số 1233 /SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2017 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho 
học sinh trung học năm 2017-2018; 

Căn cứ kết quả tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, năm học 2017-2018, 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Khen thưởng đối với nhóm học sinh có đề tài nghiên cứu KHKT 
đạt thành tích cao cấp tỉnh, năm học 2017-2018 gồm các học sinh: 

1. Trần Văn Khương 11A5 
2. Phạm Phương Uyên 11A5 

Điều 2. Mức thưởng đối với nhóm học sinh có đề tài nghiên cứu KHKT 
cấp tỉnh đạt thành tích cao như sau: 

Giải nhì: 2.000.000đ/ đề tài 
Tổng tiền thưởng là: 2.000.000đ (hai triệu đồng chẵn) 
Điều 3. Hội đồng thi đua – khen thưởng trường và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận: 

- HĐQT (b/c); 
- BGH (chỉ đạo); 
- Như điều 3; 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
Trương Văn Tỵ 

 
 

 


