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UỶ BAN NHÂN DÂN
     TỈNH LÀO CAI

Số: 10/2018/QĐ-UBND

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

     Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua                            

“Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

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 14/6/2005; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 181/TTr–SNV ngày 27 
tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi 
đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 
ngày 16/05/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), cụ thể:

1. Điều 6 được sửa đổi như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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“Điều 6. Khen thưởng cấp nhà nước
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước thực hiện theo 

Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng và các quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 
của Chính phủ, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ”.

2. Điểm đ Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:
“đ) Quy định về các khối thi đua:
- Khối các trường chuyên nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Khối các trường THPT của tỉnh: 03 khối; 
- Mỗi huyện, thành phố thành lập 03 khối thi đua (Khối các trường Trung học 

cơ sở; Khối các trường Tiểu học; Khối các trường Mầm non);
- Khối các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung tâm Kỹ thuật tổng 

hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai.”
3. Điểm a Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:
“a) Cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

có 02 (hai) năm trở lên liên tục được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
trong thời gian đó có 02 (hai) sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả được Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
công nhận là sáng kiến cơ sở;”

4. Bổ sung điểm đ vào Khoản 3 Điều 8 như sau:
“đ) Học sinh đỗ thủ khoa các Trường Đại học; học sinh đạt tổng điểm cao 

nhất trong kỳ thi THPT quốc gia.”
5. Khoản 5 Điều 8 được sửa đổi như sau:
“5. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1 lần cho các tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình có đóng góp bằng tiền, vật chất và công sức trị giá từ 
150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) trở lên đối với tập thể và 
50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)  trở lên đối với cá nhân, hộ gia đình.”

6. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 9. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào 
Cai và Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai và Hiệu 
trưởng các Trường chuyên nghiệp thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-
UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định 
một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố, Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp căn cứ vào thành tích của tập 
thể, cá nhân, nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương để quyết 
định khen thưởng. 
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3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai quyết định khen 
thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các cơ sở giáo dục tư thục và người lao 
động trong các cơ sở giáo dục tư thục.”

7. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau:
“2. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước 

và các hình thức khen thưởng các cấp thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.”

8. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Đăng ký thi đua
1. Việc đăng ký thi đua thực hiện theo Điều 3 của Quy định một số nội dung 

về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo 
Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai). 

2. Đối tượng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp đăng ký thi đua qua Sở Giáo dục và 
Đào tạo trước ngày 10/10 hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, gửi đăng ký thi đua qua Ban Thi đua 
Khen thưởng tỉnh, trước ngày 15/10 hàng năm.”

9. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:
“1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng các hình 

thức khen thưởng thực hiện theo Điều 20 của Quy định một số nội dung về 
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo 
Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai)”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục và đào 
tạo đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ quyết 
định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong




