
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  75/QĐ-VS Buôn Ma Thuột, ngày  01  tháng 10  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn đội tuyển 

dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020 
 

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 Công văn 1383/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 03/9/2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các Kỳ thi học sinh giỏi năm học 2019 -

2020; 

 Căn cứ kết quả Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 

2020; 

 Căn cứ chính sách khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học 

tập năm học 2019-2020, 

 Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Tiểu học, THCS và 

THPT Victory; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Tặng Giấy khen đối với học sinh Vũ Ngọc Hải Đăng lớp 11A3 đạt 

thành tích cao trong Kỳ thi chọn thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc 

gia năm 2020 môn tiếng Anh; 

Điều 2. Mức thưởng kèm theo Giấy khen là: 6.750.000đ (sáu triệu bảy 

trăm năm mươi nghìn đồng); 

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- HĐQT (b/c); 
- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
 

 
Trương Văn Tỵ 

 


