2
Diu 3. Chánh Van phông lily ban nhân dan tinh; Thu trutng các so', ban,
ngãnh; Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn, cp xa và cac th chüc, cá nhân có
lien quan chju trách nhim thi hânh Quy& dinh nàya'.
No'inithn:
- Nhi.rDiéu 3;
- Chmnh phü;
- Các B: Ni vv, Tu pháp;
- Ccc Kiêrn tra VBQPPL - BO Tu pháp;
- Ban TDKT Trung uo'ng;
- Vit III Ban TDKT Trung uong;
- Thtthng trvc huh u5';
- Thuâng trijc HDND tinh;
- Doân Di biu Quôc hOi tinh;
- Chü tich, cac Phó Chü tjch UBND tinli;
- Uy ban MITQ VN tinh;
- Các to chfrc doan the tinh;
- Thânh viên HOi dông TDKT tinh;
- Dâi PT-Tn tinh, Báo Lang Son;
- Cong báo Lang San;
- Cng thông tin din tCr tinh;
- PCVP UBND tinh, các Thông:
KG-VX, NC, TH, TI TH-CB;
- Ltru: VT, KG-VX

TM. Ut BAN NIIAN DAN
TJCH

im Ngyc Thu'öng

N DAN
UN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
DQc Ip - Tçr do - Hnh phüc
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QUYD!NH
Vc6igtac thi dua, khen thuvng trên da ban tinh Lng Son
.andA hành kern theo Quyêt djnh so: 57/2018/QD-UBND
ngàyY3 tháng 10 nám 2018 cza Uy ban nhán dan tinh Lgng San,)
Chuo?ngl
QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
1. Quy djnh nay quy djnh v pham vi, di tuccng, nguyen tic, trách thim
cüa các co quan, to châc, cá nhân trong triên khai phong trào thi dua; tiêu chuân
xét tang danh hiOuthi dna và hInh thIrc khen thithng; quy trInh, ho sc dê nghi
khen thutng; hOi dông thi dna, khen thithng cac cap.
2. Các n4i dung khác v thi dna, khen thuOng không ducic quy djnh trong
van bàn nay thçc hin theo quy djnh cüa Lu3t Thi dna, khen thuâng vâ các vAn
bàn pháp lust khác có lien quan.
A.

then 2. Doi tu'qng ap dijng
1. Cong dan Vit Narn, ho gia dInE slit s6ng, lam viêc, h9c tp trên dia bàn
tinE L?ng Son.
2. Ca quan nba rnthc, t chfrc chInh trj, t chüc chInh tn - xã hOi, to chIrc
chInh tn - xã hôi - nghê nghip, tO chüc xã hOi, nghê nghip; don vj lrc Ricing
vu trang nhân dan; các doanh nghip, các hqp tác xa, các to chIrc khac dugc
thành 1p va hoat dng hctp pháp trén dja bàn tinh L?ng Son.
3. Các t chüc, cá rthân ngoài tinh; nguti Vit Nam dang sixth song, lam
vic và h9c tp & rnthc ngoài; ngithi nithc ngoãi, co quan to chüc nutc ngoài và
cac tO chüc quOc te 6 ViOt Nam có thành tIch vâ cOng lao dóng gop trong sv
nghip xây dçrng và phát triên tinh Lang Son.
Diu 3. Nguyen tc, can S xét thi dua
1. Nguyen tAc thi dua:
a) Tkr nguyen, tij gic, cOng khai;
b) Doàn kát, hgp tác, cüng phát trin;
c) Báo dam nguyen tc binh d.ng giói trong thi dua, kEen thuOng;
d) Tp th lchông dAng k)2 thi dua và lchOng tham gia k )? giao mit thi dua; cá
than ichOng dàng k thi dna thl lchông duqc xét tng các danh hiu thi dua.
2. Can cü xét t.ng danh hiu thi dna:
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a) Quy djnh cüa phong trào thi dua;
b) Dàng k)2 thi dua eüa tp th, cá nhãn tham gia phong trào thi dua;
c) Thành tich dat dirge trong phong trào thi dua cUa $p th, cá nhân;
d) Tiêu ehun danh hiêu thi dua.
Diu 4. Nguyen tác, can cfr xét khen thithng
1. Nguyen te ichen thutng:
a) ChInh xac, cong khai, cOng bng, kjp th&i;
b) HInh thitc khen thuâng phãi phü hcxp vâi di tirgng, chirc näng, nhim vii
dirge giao cüa tp the, cá nhân và thành tIch dat dirge;
c) Khen thu&ng phâi can cit vào diu kin, tiêu chun và thành tIeh dat
dirge. hü trçng khen thithng tp the nho và eá nhân là ngirèi trçre tiêp lao dng,
san xuât, hoe tap, cOng tác hoäe chiên dãu, phuc vi chiên dâu; cáe dOi tugng a
vñng cao, biên giOi, ving dc bit khô khãn; dan tQc thiêu sO rat it nguäi;
d) MOt hInh thIrc khen thixàng eO th tng nhiu lAn cho mt di tirgng;
khOng tang thuâng nhiêu hnh thIrc khen thu&ng cho mt thành tich dat dirge;
d) Khi xét khen thithng cO nhi&u cá nhân, tp th càng dü diu kin, tiêu
chuân thI lva chçn cá nhân nit hoc tp the eó t' 1 nIt tlr 70% trâ len dé xét
Ichen thithng; khi eó the cá nhân nIt cüng dü diêu kin thI do HOi dOng Thi dua Khen tluràng eüng cap xem xét, quyêt djnh;
e) Mt di tirgng trong mOt nàm không d nghj Uy ban nhân dan tinh khen
thithng chuyén dé qua 02 (hai) lan;
g) Khi xét khen thithng ngu&i dimg dAu cci quan, tã ehite, don vj phài can
cit vào thành tich cüa tp the do eá than do lânh dao.
2. Can cit xét khen thir&ng:
a) Tiêu ehuAn khen thir&ng;
b) Thành tIch dat dirge tiêu bik & cAp nào, thI cAp do khen thi.râng;
e) Thành tIeh dat dirge trong diu kin khO khän hoac eO pham vi ãnh
hir&ng lO'n thI dirge xét khen thi.thng a mite eao hon.
Chtro'ng II
BANG Kt THI BUA, TO CHtXC PHONG TRiO .THI PtA,
TRACH NHTEM CUA CAC CO QUAN, TO CHTIC, cA NHAN
TRONG TRIEN KHAI TO CHtC PHONG TRiO THI BUA
Biu 5. Bang k5' thi dua
1. Tp th, cá nhân tham gia phong trào thi dua phài dAng 1c,2 ni dung, ehi
tiêu va daiTh hiu thi dua vOl cae co quan, tO chite, don vj phát dng phong trào
thi dua.
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2. Chi tiôu dàng k thi dua không dugc thp han so vói chi tiêu k hoach
nàm duvc CO quan có thâm quyên giao (doi vói tap the thrqc giao chi tiêu kê
hoach hang nàrn); không dugc thâp han ket qua thvc hin cüa nàm trutc lien ké
(d& vái tp the không duccc giao chi tiêu ke hoach hang nAm).
3. Các ca quan, th chüc, dan vj thuØc tinh dàng k3? Ca thi dua cüa ChInh
phü, C& thi dua cüa Uy ban nhân dan tinh dôi vOi tp the; danh hiu Chiên s5 thi
dna cap tinE, Chiên s5' thi dna toân quôc dôi vOi cá nhân, gui van bàn dàng k ye
TiJy ban nhân dan tinh (qua Ban Thi dna KEen thir&ng) trithc ngày 30/01 hang
näm. Riêng khôi giáo diic, dào tao, cáo co sä giáo djc nghê nghip gui truOc
ngày 30/10 hang nAm.
-

Diu 6. Ni dung t chüt phong trim thi dua
1. Phong trào thi dua oó chü d ten gi d nhó, d tuyên truyn, d thi,ic
hin; nOi dung barn sat nhiem vp chInE trj, nhim vi tr9ng tam, Cap bach dé dê
ra nOi dung, phirang pháp thi dua ci the, thi&t thut, phü hap vói diêu kiên, khà
nàng tham gia cüa Ca quan, to ohüc, dan vj, Ca nhân.
2. Can ocr ni dung, chi tiêu oüa phong trâo thi dua d xây d~mg Cáo tiêu ohI
dánh giá phü hqp vâi tlwc tê và de lam can cü bInh xét thi dna, khen thithng
trong Cáo ks', so kêt, tong kêt.
3. Trong qua trinh tã chirc thvo hien ohü tr9ng cOng tao chi dao dim, don
dOC, hithng dan kiêm tra. Nâng cao tráCh nEim, vai trô cüa nguôi dung dâu
trong vic phát hin, xây dimg, bOi thräng tuyên truyên, nhân rng diên hInh tiOn
tiên, nhân tO mói, cách lam hay trong phong trào thi dna. ViC phát hien diên
hInh tién tiên là nhim v1 trçng tam cüa tO ChüC cáo phong trào thi dua.
Diu 7. So' idt, t&ig kt phong trim thi dua
1. DM voi dqt thi dua dài ngày (01 näm trâ len): 16 chüc so k& vào giüa
dqt de rut kinh nghim, diêu chinh, bO sung Chi tiêu, kê hoach, nEirn vi và bin
pháp thçc hien cho phü hcip nhäm dat dirgc miic tiêu thi dua dã âé ra.
2: KEt thuc dgt thi dua tin hành tng kát, danE giá kát qua, l?a 0h9n cong
lchai dé khen thuâng nhthig tp the, ca nhân tiêu biêu, xuãt sac trong phong trào
thi dua. Dôi vOi Cáo phong trào thi dua do dan vj phát dng, thi.rc hiên khen
thu&ng theo thâm quyên. Cáo phong trào thi dua phát dng lien quan den nhiêu
ngành, Co phrn vi ành hithng trong toàn tinh, xem xét, lça ohpn tp the, cá nhân
cO thánh tIch tiêu biêu, xuât são trong phong trào thi dua, trmnh Chü tjch Uy ban
nhân dan tinh kEen thutng.
Diu 8. Trách nhim din cáo co' quan, to chfrc, cá nhân trong triên
khai tO chtI'c phong trim thi dun
1; Chü tjch TiJy ban nhân dan tinE lanE dao CC ca quan, t chuc, dan vj chü
tn, phOi hccp vOl tO chirc chIrth trj, tO chüc chInh tn xä hôi, to chñt chInE tn
xa hOi nghê nghip, to chüc xâ hØi nghê nghip cüng cap de tO chüc phát
dng, chi dao tO chüc tnien khai phong trâo thi dua trong pham vi quàn 1)2 va
xem xét khen thrOng theo tharn quyén va trinh cap trén kEen thrOng.
-

-

-

-
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2. Nguôi dung dAu các co quan dàng, nhà rnzâc, doàn th cac c&p, Chü tjch
Uy ban nhán dan các huyn, thành phô, cáo xã, phi..rO'ng, thj trân, các doanh
nghip, các hcrp tác xâ to chüt phát dng, trién khai phong tráo thi dua trong
pham vi quail 1';chU dng phát hin, dánh giá, lira chpn cáo tp the, ca nhãn 06
thânh tIch tiôu biêu (là then hInh tién tin) dê khen thuàng hoc dé nghj cap trén
khen thu&ng theo
dinh cüa pháp luât; tuyên truyên, ton vinh cáo diên hInh
tiên tién và tao diéu kin dê $p the, cá nhân di.rgc khen thu&ng &rgc trao dôi,
giao hru, phO biên kinh nghiêm, nhân rQng nhcthg sang kiên, mô hInh hay, cách
lam hieu qua.
3. Oy ban Mt tran T qu6c Viet Nam và doàn th cac cp cO trách nhim:
a) To chat và phi hçip vOi co quan nhà nuâc d phát dØng, tri&n khai
cáo phong trào thi dna, phô biên kinh nghim, nhân rng diên hInh tiên tiên
cüng cap;
b) Tuyên truyn, &5ng viên cáo don vj trijc thuôc, doàn vién, hi viên, các
tang lop than dan tIch nrc, tir giác dàng k tham gia các phong trào thi dna phát
triên kinh tê - xà hQi, xây dvng dôi song van hóa, bào dam an ninh, quOc phông
trén dja bàn;
c) Giám sat thiic hin pháp lu@ v thi dna, khen thuàng;
d) Tham gia thçc hien chInE sách khen thuàng, phát hin, iLia chçn, d xuAt
nh&ng diên hInh tiên tién tiêu biêu xCrng dáng trong các phong trâo thi ctua de
nghj thu tru&ng co quan cling cap khen thu&ng hoac âé nghj cap trên khen
thu&ng. Phàn ánh, âé xuât cáo giài pháp áê thvc hin quy djnh cüa pháp lu@ ye
thi dna, khen thu&ng trong to chat và trên dja bàn tinh Lang Son.
Biu 9. Trách nhirn cfla co' quan lam cOng tác thi clua, khen thithng
1. Co quan lam cOng tác thi dna, khen thu&ng cáo cAp, cáo ngành cüa tinE
cAn cü vao nhiêm vu, cM tiêu cu the cüa kê hoach phát triên kinh té - xä hi
hang näm, 5 nAm và nhiêm vii chInh trj ducxc giao dé tham muu, dê xuât vói cap
Uy dàng, chInh quyên ye chü truong, nQi dung, chuong trInh, ké hoach, biên
pháp thi dua; dc biet coi trçng cOng tao tuyên truyên, 4n d&ng cáo tang lap
nhân dan tham gia phong trào thi dua; chü dØng phôi hgp vOi Mt trn To quôc
Vit Nam cáo cap và các tO chat thành viên trong viec hirOng dan, to chat cáo
phong trâo thi dua và kiêm tra, giám sat vic th?c hien; tham mini so két, tong
kêt cáo phong trào thi dua, nhân rQng cáo diên hlnh tiên tiên; dê xuât khen
thu&ng và cáo giài pháp nâng cao hieu qua cOng tao thi dua, khen thuàng.
2. Hi dng Thi dua - Khen thuàng tinh có trách nhim tham muu cho
Chü tjch tJy ban nhân dan tinh to chat phát dng và chi dao phong trào thi dua
trong pham vi toàn tinh. Ban Thi dua - Khen thuO'ng là co quan thuèng truc
cüa HOi ding Thi dua - Khen thu&ng tinh, th?c hien quyén han, trách nhim
theo quy djnh.
Diu 10. Trách nhim cüa Sc co' quan thông tin di chug
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1. Tuyên truyn chü trucing, chInh sách, pháp 1ut v thi dua, khen thu&ng,
v cac phng trào thi dua yêu nuóc; neu guo'ng nh&ng co quan, to chüc, don vi
tO ehirc tOt phong trào thi dua trén dja bàn; phát hin, phãn ánh, phô biên cac
dMn hmnh tiên tiên trong CáC phong trào thi dua: Lao dng, san xuât, lcinh doanh,
cOng tác, hçc tip, rén luyn, tu duOng,...; nh&ng cách lam mói, lam hay trong
cOng tác thi dna, khen thu&ng dê phO biên, nhan rng, cô vU phong trào thi dua
yêu nuot ngày càng thiêt thçc, hiu qua, sâu rng trong nhân dan các dan tOc
Lang San.
2. Phàn ánh nhfrng Co quan, tã chüc, don vi chua (hoc khong) th chüc
phong trâo thi dua yêu nuOc, tO chüc thi dua khOng thiOt thirc, kern hiu qua; xét
khen thu&ng các dôi tuqng lchOng CO tác dvng nêu guong hoàc ichen thu&ng
không dáng quy djnh cüa pháp 1ut, cUng thu nhftng vi pham pháp luat ye thi
dua, khen thuâng Ua tp the, cá nhân trén dja bàn tinh Lang Son.
Chuong III
BOJ TU'cING, TIEU CHUAN XET T4SNG DANH HIEU THI DUA
•A

-

.

A

,
Dicu 11. Danh hiçu Chien sy thi dua cap tinh
• A

Khi xét danh hiu "Chi&i s5' thi dua Cap tinh" phãi duçlC Các thành viên cüa
HOi dng Thi dua - Khen thu&ng tinh bO phiêu kin yà CO ti I phiêu bâu tir 90%
trO' iOn, tinh trên tong sO thành viOn cüa HOi dông (nOu thành viOn Hôi dOng yang
rn.t thI lay ' kiOn bang phiOu bau).
Diu 12. Danh hiu "Tp th Lao dng xut sc", "Don v Quyt thng"
1. Dii tixccng xét tng danh hiu "Tsp th Lao dng xu.t sac":
a) D6i vOi cáC don vj san xut kinh doanh grn: Doanh nghip, hcip tao xä
Va các don vj trvc thuc thu xi nghip, phông, phân xu&ng và tuong throng;
b) Di vdi các sâ, ban, ngành, doàn th tinh gèm: Phông, ban và tuong
throng; don vj trijc thuc chi cvc và tuong throng; cáo khoa, phông và tuong
throng trijc thuOc benh vin tuyén tinE, tuyOn huyn và cáo truông chuyOn
nghip; các Tram Y tê xã, phithng, thj trân;
C) Déi vOi các huyn, thãnh ph gm: Phông, ban và tirong throng; các don

vj trçrc thuOc cap huyn; Uy ban than dan xä, phudng, thj trãn.
2. T5' 1tp the duçic cong than danh hiu "Tap th Lao dQng xu.t sic",
"Don vj QuyOt thàng" không qua 30% tp the dat danh hieu "Tap the Lao dng
tiOn tiOn", "Don vj tiOn tiên" trong Co quan, tO chjirc, don vj; tOi thiOu duac dO
nghj 01 tp th dü tiOu chuan theo quy djnh.
Diu 13. Danh hiu C& thi dna cfla Uy ban nhãn dan tinh
1. Dái tucing: Các don vj thành viOn trong cáC cvm thi dua do lily ban than
dan tinh quyOt djnh tO chüc; các don vj co s&, twc thuOc là thãnh viOn trong cvm
thi dua do các
ban, ngánh, doân the tinh, các huyn, thành pho, Hiêp hôi
Doanh nghip tinh tO chüc.
so,
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2. Tiêu chun: Cd thi dua cüa TiJy ban nhân dan tinh ducxc xét tng hang
näm cho tp the tiêu biéu xuât sAc nh.t dugc thông qua binh xét, dánh giá, so
sáth theo cáo cum thi dua oüa tinh; eüa cáo s&, ban, ngành, doàn the tinh, cáo
huyn, thành phô và dat các tiêu chuãn sam
a) Hoàn thânh vugt müc cáo chi tiêu thi dua vâ nhiem vii dugc giao trong
nám; là tap the tiêu biêu xuât sac cüa tinh;
b) Co nhãn t mOi, mô hInh môi dá cáo tp th khác trong tinh h90 tp (mô
hInh mOi phãi có tInh chat Ian tôa, áp dyng nhân n)ng trén pham vi toàn tinh,
ngánh);
c) Ni
doân kt, tIch cire thrc hãnh tMt kim, chng lAng phI, chng tham
nhting và cáo t nan xA hOi khao.
3. S Iugng.
a) Ciim thi dua cüa tinh: Mi cym thi dua duac xern xét, Iva 0h9n 01 tp th
tiêu biéu xuât são nhât (xep thcr that cvm thi dua) dé dé nghi tang Cd thi dua cüa
Uy ban than dan tinE;
b) Cvm thi dua thuc các huyn, thânh ph:
Di vOi cap xA: M6i huyn, thành phô xét 0h9n d nghj tng Cd thi dua cüa
Uy ban than dan tinE cho 01 xã tiêu biêu nEat trong so các xA dirgc bInh xét xêp
thu nhât oum thi dua.
DSi v&i cáo phOng, ban và Prong throng: M6i huyn, thành ph xét chçn d
nghj tang Cd thi dua cüa Uy ban than dan tinE cho 01 dan vj tiêu biéu nEat
trong sO các dan vj dugo bInh xét xOp thu nhât cvm thi dua.
c) Cvm thi dua thuc cáo s&, ban, ngánh, doán th tinh: Xét chçn d nghi
tang Cd thi dua cüa Uy ban nhân dan tinE cho 01 dan vj tiéu biéu nhât trong so
cáo dan vi throc xêp thi nEat cum thi dua;
d) Riéng di vOi cáo ngánh Giáo dvc va Dáo tao, Y M, NOng nghip và Phát
trién nông thOn, Hip h'i Doanh nghip tinE thirc hin nhu sau:
Các khi thi dua triro thuôc Sä Giáo dyc vâ Dâo tao, m& kh& xét d nghj
tang 01 Cd thi dua cüa TiJy ban than dan tinh oho dan vj di.rgc xp thu nhât khôi.
Các kh&i thi dua (mm non, tiu bce, trung h00 so so) trçrc thuc huyn,
thành phO: M6i huyn, thành phO xét, dé nghi t.ng 01 Cd thi dua cüa Uy ban
nhân dan tinE oho dan vj dirge xép thu nhât mOi khoi.
Gym thi dua thuOc cáo ngânh: Y t, Nông nghip và Phát trin nông thOn,
Hiep hi Doanh nghip tinE: Môi cvm thi dua xét dê nghj tang 01 Cd thi dua cüa
Uy ban than dan tinE cho don vj diroc xép thu nEat cum.
4. Xét t.ng Cd thi dua oCrn JiJy ban nhan dan tinE cho các t3p the tiéu biu
nhât trong phong trào thi dua theo chuyén dé do Chü tjoh Uy ban nhân dan tinh
phát dng dirge danE giá khi so két, tong kêt tü 03 nãm trà len.
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Chiwng IV
P61 TUQNG, TIEU CHUAN XET T4NG
H!NH THI5t KHEN THTJONG
Dxeu 14. Giay khen
1.ThU tnr&ng ccx quan chuyOn mon thuOc lily ban nhân dan tinh; Chü tjch lily
ban than dan các huyn, thành phô; ChU tjch Uy ban nhâ.n dan xä, phi.thng, thj
trn; ChU tjch HOi dOng quân trj, CIiU tjch HOi dông thãnh viOn, TOng Giám dôc,
Giám dc doanh nghip, hcxp tác xã can ci các quy djnh cUa pháp lu@ ye thi dua,
khen ththng và tInh hmnh thvc to cUa ccx quan, tO chCrc, dan vj ci the hóa tiOu
chuAn tng "Giây khen" vâ quy djnh mñt dóng gop cüa gia dinh ye cOng sac, dat
dai và tài san cho dja phirang va xã hOi.
2. S luçxng khen thithng: Do ThU truOng ccx quan, t chüc, dan vj quyt djnh.
Diu 15. Bng khen ella Chfl tjch Uy ban nhân dan tinh
Bang khen cUa ChU tjch lily ban than dan tinh t.ng cho tp thà, cá nhân, gia
dinh theo các hInh thCrc, dôi ti.rqng, tiOu chuân sau:
1. KEen thtthng theo cong trang vâ thânh tich dat dugc: D t.ng cho tp th,
cá nhân cO thành tich xuât são hoc hoàn thành xuât sac nhim vi dugc giao,
gucxng mu chap hành tOt chU trucxng cUa Dâng, chInh sách, pháp Iu3t cUa Nba
rnrO'c và dat các tiOu chuãn sau:
a) Di vOi cá nhân: CO 02 nAm tr& iOn liOn tue hoãn thânh xuAt s&c nhiêm
vi, trong thèi gian dO cO 02 sang kiOn dugc cOng nhn vâ ap dvng hiu qua
trong pham vi cap ccx s&;
b) DM vOl tp th: CO 02 nãm trä len liOn ti1c hoàn thành xut sAc nhim
vu, nôi bo doàn kOt, thrc hien tOt quy the dan chü & ccx sâ, tO ch(rc tOt các phong
trào thi dna; chArn lo dôi sOng 4t chat, tinh than trong tp the; thçrc hành tiOt
kim; th?c hin day dU các chO d, chInE sách, pháp luat;
c) Di vOl cOng nbân, nguôi lao dng lam vic trong các doanb nghip, hap
tao xa 1p thrcic nhiOu thânh tIch trong lao dng san xuât có phm vi ãnh hu&ng
trong doanh nghip, hcip tác xã hoc trong näm cO sang kiOn, sang chO cO giá frj
lam lcxi tü 50 trieu dOng trâ iOn;
d) DM vOl nông dan, ngu&i lao dng 1p daçic nhiu thành tIch trong lao
dng san xuât 06 phm vi ãnh hu&ng trong cap xã hoac 06 mO hInb san xuât hiu
qua mang lai lçri nhun tir 150 triu dông/nam trô iOn va giüp d hQ nông dan
xóa dOi giãm nghêo và tao viec lam cho ngu&i lao dng.
2. Khen thuOng theo chuyOn d (hoac theo dçxt):
a) D& tuccng: Các tp th, cá than 1p ducic thãnh tIch xut sAc sau khi két
tithe dat thi dna do ChU tjch Uy ban nhân dan tinE phát dng; các ccx quan, tO
chat, dan vi phát dông nhân dip k' nim, ngày truyOn thOng, ngây thanh lap;
tong kOt chuong trInb, du an, dO an... cO liOn quan dOn nbiOu nganh, có phm vi
ánh hi.r&ng trong toàn tinh;
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b) S lucing d nghj khen thutng: Trén ccx s& k hoach tng k& dã duçxc
Tinh Uy, Uy ban nhãn dan tinh phê duyt, các ccx quan, to chcrc, don 4 trmnh Uy
ban nhân dan tinh khen throng theo huOng dn khen thuOng ci the cüa tüng
chuyên dé.
3.Khen thuOng dt xut: E tang cho tap th, cá nhân lap duçxc thành tich
dOt xuât ngoài chuong trinh, kê hoach, nhiöm vi ma tp the, cá nhân phâi dam
nhim; có hành dng dung cam thu ngithi, cfru tài san cüa Nhân dan, cüa Nba
mró'c hoc trong chiOn dâu, phpc vi chiOn dâu.
4. Khen thrOng cho cac tp th, cá than dat thành tIch cao tai các cuOc thi
cap quOc gia trO iOn:
a) BAng khen Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tang cho tp th& cá nhân
tham gia vâ dat Huy chuong Vâng, Huy chuang Bac, Huy chuang DOng hoc
Giài NEat, Giài NEI, Giâi Ba, Giái Khuyen khIch trong các cuQc thi cap quOc
gia trO' iOn;
b) BAng Ichen Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tang cho giáo viOn trçrc tip
giáng dy chInh khóa; giáo viOn tham gia bôi throng, on luyn, huóng dn dôi
tuyOn; huân Iuyn viên trvc tiOp huan luyn tp the, ca nhãn 1p dugc thành tIch
cao tai cac cuOc thi cap quOc gia trO iOn.
5. Khen thuOng d'i ngoi: D t.ng cho cá than, t chüc ngoài tinh; cá
nhân, to chüt rnrOc ngoài có thành tIch dóng gop vào sij nghip xây dijng và
phát triOn kinh tO - xã hOi, quOc phông, an ninh cüa tinh; có thành tIch xuât sac
trong các hoat dng xóa dói, giàm nghèo, nhân dao, tü thin; gift gin an ninh
chInh trj, trt hr xa hQi trOn dja bàn tinh.
6. Khen thrOng tp th, cá nhân, gia dInh có thiu dóng gop cho dja
phucvng, xä hôi.
BAng khen Chü tich fly ban nhân dan tinh tng cho tp th, cá nhân chAp
hành tOt chü trucxng cüa Dãng, chInE sách, pháp lut cüa Nba rnrOc, cO nhiOu
dông gop ye cOng sue, dat dai, tài san cho dja phucmg, xà hOi, cv the nhu sau:
a) Tap th cO dóng gOp bAng ti&n, vt chAt và cOng sue cho dja phuong và
xã hôi trj giá (cong don) tü 500 trieu dOng trO iOn;
b) Ca nhân cO dóng gOp bAng tin, 4t chAt và cong süc cho dja phuong và
xã hOi trj giá (cong don) tü 100 trieu dOng trO IOn;
c) Gia dInh guting mu chAp hãnh t& chü truong, chinh sách cüa Bang,
pháp Iu@ cüa Nhà rnro'c và có dOng gop bang tiOn, 4t chat và cOng süc cho djà
phirung, xã hôi trj giá (cong don) tü 100 trieu dOng trO IOn.
7. BAng khen Chü tjch lily ban than dan tinh t.ng hang nAm cho cac tp th
tham gia cvm, khOi thi dua cüa tinE, cijm, khoi thi dua trvc thuOc các ccx quan, tO
chüc, don vj. So Iuçing cv the giao cho SO NOi vi huOng dan thvc hin.
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Chu'o'ngV
QT.JY TRINH, HO SO BE NGHJ UY BAN NHAN DAN TINH
XET TmG DANH HIEU THI DEJA vA HIM-I TE15'C
MIEN THIYUNG, II1EP Y KEEN THIYUNG
Di&i 16. Quy trInh d nghj khen thw&ng
1.Trén cci sà k& qua bInh xét cüa cáo dun vi ca s&, dan vi twc thuQc, Hôi
dông Thi dua - Khen thu&ng các s&, ban, ngành, doàn the tinh; cáo huyn, thành
phô; cáo dan vj tin hành h?p xem xét, bInh chçn các tp the, cá nhân có thânh
tich xuât sac tiêu biêu, dü diêu kien, tiêu chuân theo quy djnh.
2. Lp biên bàn kãt qua bInh xét va dà nghj thu truông dan vj trInh Uy
ban nhân dan tinh khen thrâng.
3. S& N5i vp tip nhn h sci d& nghj khen tlur&ng qua bc phQn tip nhân
va trà két qua hoc qua djch vy cong trkrc tuyên và mQt cfra din tcr.
4. Ban Thi dna - Khen thithng, S& Ni vi: Tng hcip, thAm djnh ha sa
nghj khen thirâng cüa cáo ecr quan, to chfrc, don vi, trInh Hôi dông Thi dua Khen tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt dinh ichen thu&ng.
5. To chüc, cá nhân trmnh khen thu&ng, nhan k& qua tai bØ phn tip nhn
va trá ket qua, S& NØi vi.
Biu 17. 1111 so' d ngh, th&i dim nhn hi so' trInh khen thutng
1. Khen thutng theo cong trng và thành tIch dat diicxc:
a) Tè' trInh (kern theo danh sách) dà nghj khen thu&ng cüa cáo co quan, t6
chüc, dan vj; cáo oim thi dua;
b) Biên bàn h9p xét cüa HOi dng Thi dua - Khen thu&ng ca quan, t
chüc, dan vj; Biên bàn Hi nghj tong két näm (dOi vó'i các cm thi dua); k& qua
bô phiêu kin (dOi vói dé nghj Chién si thi dua cap tinh);
Báo cáo thành tIch cüa tQp th& cá nhân (theo mu quy djnh tai Nghj
djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü);
d) GiAy chü'ng nhan hoc quy& djnh cong nhn sang ki&n hoc quy&
djnh cOng nhn két qua thçrc hien dé tài nghién thu khoa hçc cüa Chü tjch Uy
ban nhân dan tinh (dOi vói ho sa dê nghj xét t.ng danh hieu "Chiên si thi dua
cAp tinh");
d) Thdi dim nhQn hè so: Hi so gfri dn S& NOi vi cham nhAt ngây 15/0 1
hang nãrn; dOi vOi ngành Qiáo dvc và Dào tao, co sà giáo dic nghê nghip châm
nhAt ngày 15/7 hang näm.
2. Khen thu&ng chuyên d hoc theo dcrt:
a) To trInh d nghj khen thu&ng cüa cáo co quan, t chrc, dan vj (kern
theo danh sách, biêu torn tat thành tIch);
b) Biên bàn h9p xét cüa cAp trInh fly ban nhân dan tinh khen thu&ng;

10
c) Báo cáo thành tIch cUa tp th, cá nhân (theo mu quy djnh tai Nghj
dinh 91/2017/ND-CP ngãy 31/7/2017 cüa Chfnh phü);
so

d) ThOi dim nhan ha so: Ha so gcri dn SO Ni vil truOc ngày t6 chüc hi
nghj It nhât là 15 ngày lam vic.
3. Khen thuOng dOt xuAt:
a) TO trInh (kern theo danh sách) d nghj khen thutng cUa cp trInh Uy
ban nhân dan tinh;
b) Ban torn t.t thành tich cüa co quan, t chCrc, dan vj quãn l trçrc tip,
trong do ghi rO banE dng, thành tIch, cong trang cüa tp the, cá than 13p dugc;
ành hi.thng cüa thành tIch do dôi vOi co quan, tO chüc, dan vj (theo mâu quy
dinh tai Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cUa ChInh phü);
so

c) ThOi dim nhan ha so: Hè so gfri dn SàNôi vi1 chm nht sau 07 ngày
1p dugc thãnh tIch và duçxc co quan cO thâm quyên cong nhn.
4. Khen thithng dai vOi cong nhân, nông dan, gia dInh:
a) TO trInh dà nghj khen thirOng cüa ngu&i dung dAu co quan, t chüc,
dan vj phát hin (kern theo danh sách dê nghj khen thithng);
b) Báo cáo torn tt thanh tIch do co quan, th chüc, don vj dà nghj thijc hin;
c) Thèi dim nMn ha so: Ha so gfri dn SO NOi vi theo tirng loai hInh
quy djnh tai Khoán 1, 2, 3 Diêu nay.
Diu 18. Thbi gian Sm ttjnh và thông báo kt

qua

1. Th&i gian thm djnh ha so khen thithng: Th?c hin theo quy djnh tal
Diem b, Khoán 2, Diêu 48 Nghj djnh
91/2017/NID-CP ngày 3 1/7/2017 cüa
ChInh phü.
so

2. ThOi gian thông báo k& qua: Sau khi nhn dugc quyát djnh khen
thuOng cüa Chü tjch Uy ban than dan tinh, trong thOi han 10 ngày lam viec, Ban
Thi dua - Khen thuOng thông báo và trâ két qua khen thuOng tai bO pn tiêp
nMn và trá két qua SO NOi
vv.

Biu 19. Hip y khen thtr&ng
1. Chü tjch fJy ban nhân dan tinh xét, hip y khen thutng theo d nghj
cüa cac bô, ban, ngành, doãn the Trung uang (tnt các ni dung khOng phài hip
y theo quy djnh cüa Lut Thi dua, khen thirOng).
2. Di vOl ngành Giáo dvc va Dào. tao: Ban Thi dua - Khen thuOng, SO
NOi vp 06 van bàn gOi SO Giáo diic và Dâo tao cO ' kiên hip y truO'c khi tninh
khen thutng CO thi dua cüa Uy ban nhân dan tinh, CO thi dua cüa ChInE phü
cho cáo truOng h9c thuØc các huyn, thành phO quãn 1'.
A

A

Z

A

A

Dicu 20. Cong khai tp the, ca nhan de ngh khcn thwo'ng
1. NguOi dáng du co quan, th chat, dan vj cO thm quynkhen thuOng
hoc trmnh c.p trén khen thuOng cO trách nhirn cOng khai tp the, cá than dê
nghj kEen thuOng trên phuang tin thông tin thuOc thârn quyên quán l.
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2. Ban Thi dua - Khen thuàng, Sâ Ni vi thrc hin thu tic dàng tái thông
tin trén Cong thông tin diên tü cüa tinE, Trang thông tin cüa HQi dông Thi dua KEen thithng tinh äé lay ' kiên Nhan dan ra kêt qua xU l' thông tin (kê câ dan
thu khiêu nai, to cáo néu co) báo cáo FIi dOng Thi dua - KEen thu&ng tinE tnrâc
khi trInh cap trên khen thu&ng Huân chirang, danh hiu vinh dc nba nuác, danh
hiu"Chiên sI' thi dua toân quôc".
Chu'o'ng VI
NHIEM VQ, QUYEN ll4N CUA HQI BONG THI BUA,
KHEN THU'UNG CAC cAp
A!

Bicu 21. Hyi dong Thi dua - Khcn thuong tinh
Nhiem vij, quyn han cüa HQi dng Thi dua - KEen thuông tinE thrc hin
theo quy djrih tai Diêu 63 Nghj djnh so 91/2017/NB-CP ngày 3 1/7/2017 cüa
ChInh phi.
Biu 22. HQi ding Thi clua - Khen thu'&ng và co' quan thirô'ng tnyc cüa
Hôi ding Thi dua - Khen thtr&ng các co' quan, to chüt, thin vi thuQe tinh
1. Hi dng Thi dua - KEen thithng cüa ca quan, tè chüc, don vj do nguôi
dáng dâu ca quan, tO chüc, dan vj quyêt djnh thành 1p và ban banE quy ché
boat dng.
2. NEiGm
quyn han cüa Hi dng Thi dna - KEen thithng các ca
quan, tO châc, dan vj:
vv,

a) Tham muia cho thu tru&ng co quan, th chüc, danvj phát dng các phong
trào thi dua theo thâm quyên, báo dam phong trào phát triên manh me, rØng kh&p,
dung hu&ng, cO hieu qua, tao dng icc gop phân on djnE chInE frj, thác day phát
triên kinE tO - xã hOi, dam báo quôc phOng, an ninh trOn dja bàn tinE;
b) Djnh k5r dánh giá tmnh hlnh phong trào thi dua và cong tác khen
thu&ng; tham rnuu vic so kOt, tong kOt cOng tac thi dua, khen thu&ng; kiOn
nghi, dé xuãt, dê ra cac chü trucing, bien pháp day math phong trào thi dua yOu
nithc trong thng Mm và trong tüng giai doan cña cci quan, tO chfrc, don vj;
c) DOn dc, kim tra vâ giám sat vic th'rc hien các chü trutmg, chInE sách
ye thi dua, khen thithng cüa các cci quan, tO chüc, dun vj trirc thuc quán 1;
4) Tham mini, tu vtn cho ngithi dung du chInE quyn khen thu&ng hoc
trInh cap trOn khen thutng cho các tp the, cá than truc thuôc;
d) Tham muu cho nguôi dung d&u chInh quyn huO'ng dn các ca quan,
tO chic, don vi trec thuc thânh 1p HOi dOng Thi dua - Khen thuOng và quy
dinE, chic nàng, thim vi, quyOn han cho Hôi dng Thi dua - Khen thuO'ng cüa
cci quan, tO chic, don vj trçrc thuØc.
3. ThãnE phn Hi dng Thi dua - KEen thithng các huyn, thànE ph gm:
a) Chü tjch Hci &ng là Chü tjch Uy ban nEan dan huyn, thànE phá;
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b) HOi tthng có tIr 03 dn 04 Phó ChU tjoh. Länh d4o Phông NOi vi lam
Phó CIiIX tjoh thiRmg trvc, cáo Phó Chü tjch và cáo üy viên khác do Chü tjch HQi
dOng quyêt djnh;
c) Phông NOi vi là ccx quan thu&ng trro cüa Hii dng Thi dua - Khen
thithng huyn, thành phô.
4, Hôi ctng Thi dua - Khcn thix&ng cüa ccx quan, t chüc, dun vj gOm;
a) Chü tjoh HQi dAng là thu trthng ccx quan, t chirc, don vj;
b) PhO Chu tjch HOi dng cO tir 1 dn 2 nguti, gm: Ck phó cüa nguèi
dáng dâu ccx quan, to chüt, dan vj; Chü tjch cOng doàn cüng cap;
c) Cáo üy vien HOi dng cO thi thiu 5 thành vién là lãnh do dun vj trijc
thuôc va mt sO phông, ban chüc nàng, chuyên mon trçc thuOc; dai dien cáo tO
chüc doàn the cüng cap do Chü tjch Hi dOng quyêt djnh;
4) BO phn chuyên trách lam cOng tao thi dua, khen thuO'ng cüa cáo ccx
quan, tO chcrc, dun vi là Van phông hoac Phông TO chüc hành ohmnh.
5 Thàrih phn HOi dng Thi dua - KEen thuâng cüa các doanh nghip,

hgp tác xã gôm:
a) Chu tjoh Hi dng là Giám do0 hoac Chü tjch Hi dOng quán frj hoac
Chü tjch HOi dOng thành viên;
b) Phô Chü tch Hi dOng có tir 1 dn 2 nguti, gOrn: Phó Giám doo hoäc
Phó Chü tjch HOi dông quán trj hoac Phó Chü tjch HOi dOng thành viên và Chu
tjch COng doàn oüa doanh nghiêp;
c) Cáo üy viên HØi dOng có tOi thiu 5 thành viên là lành dao các phông,
don vj trac thu5c và di din cáo to chüc doàn the cüa doanh nghip do Chü tjoh
Hi dOng quyét djnh;
d) B phn ohuyên trách lam cOng tao thi dua, khen thuàng do Giám dOe,
Chü tjch HOi dông quán trj, Chü tjch HOi dOng thành viên quyêt djnh.
Chiwng VII
JPJIEU ICHOAN THI HANH
Diu 23. To chUt thffc Men
1. Giao cho Ban Thi dua - Khen thu&ng, S& Ni vii (Co quan thithng trro
Hi dông Thi dua - Khen thuông tinh) hux9ng dn, kiêm tra, don dOc cáo cap, cáo
ngành, doanh nghi4p thiro hien Quy djnh nay.
2. Can cü Lut Thi dua, khen thutng; Nghj djnh O 91/2017/ND-CP ngày
3 1/7/2017 oüa ChInh phü; Thông tu so 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 oüa
BO truàng BØ Ni vçi và Quy djnh nay, cáo ccx quan Bang, Mat tran TO quOc, cáo
doàn the; cáo ccx quan nhà rnxó'c; lrc hrqng vu trang; cáo huyn, thành phO và cáo
doanh nghip, hcxp tao xà o the hoá quy djnE ye thi dua, khen thi.r&ng oho phü
hçxp vói tmnh hInh hinh thvo te cüa ccx quan, to chüc, don vj.
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3. Thu tru&ng cac ca quan, t tic, don vj vâ cá nhãn có lien quanchju
trách nhim thi hãnh Quy djnh nay. Trong qua trmnh to chñt thirc hiên, nêu có
nhUng van dé phát sinh, vuó'ng mac dé nghj các co quan, tO tic, dun vj Va cá
nhân phãn ánh ye Uy ban nhân dan tinh (qua Ban Thi dua - Khen thi.thng, Sâ
Ni vii) dé xem xét, sCm dOi, bô sung cho phü hgp.I.
TM. ut BAN NHAN DAN

