ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 52/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa
Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09
tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ 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 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 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;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc
Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen
thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số
63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nội dung; đối tượng thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn
các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng; trách nhiệm quản lý nhà nước
và thẩm quyền quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND)
tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, tổ
chức trao thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân, gia đình tham
gia các phong trào thi đua khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng.”
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2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Nguyên tắc khen thưởng
Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng
11 năm 2013; Điều 3 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; Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp lao động, công tác,
chiến đấu và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác. Thành tích đạt
được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng
mức cao hơn.”
3. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho nông dân,
người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản
xuất có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn cấp huyện, cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Người lao động có sáng kiến mang lại lợi ích, có phạm vi ảnh hưởng
trên địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ
đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên,
giúp đỡ hộ nông dân trên địa bàn tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo".
4. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 8. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11
năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm
2019 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.”
5. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“Điều 9. Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen
thưởng
Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng được
thực hiện theo khoản 45, khoản 46 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.”
Điều 2. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các Thành
viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn
thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh; Các CV;
- Lưu: VT, TĐKT, KH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

