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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định về một số phong trào thi đua trên địa bàn 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 thi hành 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 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về 
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 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 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh 
Lào Cai về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc 
thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á; Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học – nghệ 
thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 195/TTr–SNV ngày 03  
tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua 
“Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

UỶ BAN NHÂN DÂN
     TỈNH LÀO CAI

Số: 14/2018/QĐ-UBND

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

     Lào Cai, ngày 01 tháng 6 năm 2018
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1. Điều 7 được sửa đổi như sau:
“Điều 7. Cờ thi đua của Chính phủ
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 25, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 

2003 và Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và 
các văn bản khác có liên quan.

2. Ngoài ra, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xét, đề nghị tặng Cờ thi đua 
của Chính phủ cho 01 (một) đơn vị trực thuộc ngành y tế trong số tập thể đạt tiêu 
chuẩn Cờ thi đua của UBND tỉnh, đáp ứng các quy định sau: 

a) Là tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua này;
b) Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ 

được giao trong năm; có mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu xuất sắc trong toàn 
quốc;

c) Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; 

d) Tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận trong sạch, vững mạnh”.
2. Khoản 1, Điều 8 được sửa đổi như sau:
“1. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho đơn vị dẫn đầu các khối thi đua:
a) Khối các bệnh viện tuyến tỉnh;
b) Khối các chi cục và trung tâm tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế;
c) Khối các bệnh viện đa khoa tuyến huyện;
d) Khối các trung tâm y tế tuyến huyện”.
3. Điểm b, khoản 2, Điều 10 được sửa đổi như sau:
“b) Tặng cho xã tiêu biểu xuất sắc của mỗi huyện, thành phố có 05 (năm) 

năm liên tục trở lên hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số và đã 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen 
trong phong trào thi đua này”.

4. Điểm a, khoản 2, Điều 12 sửa đổi như sau:
“a) Tặng cho xã tiêu biểu xuất sắc hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ 

tiêu kế hoạch về công tác dân số 02 (hai) năm trở lên”.
5. Khoản 2, Điều 13 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 cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp sở, địa phương, đơn 
vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ”.

6. Điều 14 sửa đổi như sau: 
“Điều 14. Đăng ký thi đua
1. Đăng ký thi đua trong phong trào “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân” thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 
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của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
2. Thời gian đăng ký thi đua: 
a) Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến huyện và các cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở y tế 

tuyến huyện đăng ký các danh hiệu thi đua qua UBND các huyện, thành phố (gửi 
phòng Nội vụ). UBND huyện, thành phố tổng hợp và đăng ký với UBND tỉnh 
(qua Sở Y tế) trước ngày 30/01 hàng năm; 

b) Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế đăng ký các danh hiệu thi 
đua về Sở Y tế trước 30/01 hàng năm; 

c) Sở Y tế tổng hợp danh sách đăng ký với UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh) trước ngày 10/02 hàng năm”.

7. Khoản 1, khoản 2, Điều 15 sửa đổi như sau:
“1. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng thực 

hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến huyện gửi hồ sơ trình, đề nghị khen thưởng 
đến Phòng Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xét hoặc trình cơ quan cấp 
trên khen thưởng theo quy định.“ 

8. Điều 17 sửa đổi như sau:
“Điều 17. Tổng kết và trao thưởng
1. Hàng năm, các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tùy điều kiện cụ 

thể tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng 
trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” nhân 
dịp gặp mặt ngày truyền thống của ngành hoặc tại hội nghị giao ban, sơ kết, tổng 
kết hàng năm của cơ quan, đơn vị ”.

2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Lễ tuyên dương 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tổng kết phong trào thi đua “Bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn huyện, thành phố vào dịp 
ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương và tổng kết phong trào thi 
đua giai đoạn 2016 – 2020 vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/02/2020) ”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua 
“Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 105/2016/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

1. Điểm b, khoản 3, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Công an xã, Ban bảo vệ dân phố và Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị 

trấn được đánh giá, phân xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“Điều 9. Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến 
sỹ tiên tiến”.

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến 
sỹ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định chi 
tiết thi hành và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, 
công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Cá nhân là công an xã, bảo vệ dân phố có hành động mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong 
huyện, thành phố hoặc trong tỉnh được xem xét vận dụng tương đương có sáng kiến 
để xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

3. Việc công nhận mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phạm 
vi ảnh hưởng làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với công an 
xã, bảo vệ dân phố thuộc thẩm quyền của Trưởng Công an huyện, thành phố.

4. Việc công nhận mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và 
phạm vi ảnh hưởng làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối 
với công an xã, bảo vệ dân phố thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh ”.

3. Bổ sung thêm điểm c, khoản 2, Điều 10 như sau:
“c) 01 xã, phường, thị trấn dẫn đầu khối các xã, phường, thị trấn khu vực 

biên giới và 01 xã, phường, thị trấn khu vực còn lại có đủ tiêu chuẩn tặng Cờ thi 
đua nhưng không được tặng Cờ thi đua trong phong trào này”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua 
“Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh)

1. Điều 8 sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 8. Cờ thi đua của Chính phủ
Thực hiện theo quy định tại Điều 25, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 

và Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các 
văn bản khác có liên quan.

2. Khoản 2, Điều 12 được sửa đổi như sau:
“Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp 

được thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ”.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thưởng cho 
các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông 
Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, 
thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 
07/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
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1. Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Vận động viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương 

Đồng (hoặc giải Nhất, giải Nhì, giải Ba) tại: Đại hội, giải thể thao quy mô quốc 
tế; Đại hội, giải thể thao quy mô Châu lục; Đại hội, giải thể thao khu vực Đông 
Nam Á; Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc (cả giải thi đấu ở khu vực được 
công nhận là giải toàn quốc); Giải vô địch toàn quốc từng môn được thưởng theo 
mức quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Vận động viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương 
Đồng (hoặc giải Nhất, giải Nhì, giải Ba) tại: Giải Vô địch trẻ thanh thiếu niên - 
nhi đồng quốc tế, Châu lục, khu vực Đông Nam Á, toàn quốc và giải Cúp các Câu 
lạc bộ toàn quốc của giải trẻ được thưởng bằng 50%  (năm mươi phần trăm) mức 
thưởng quy định tại khoản 1 Điều này”.  

2. Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tập thể và cá nhân có các công trình nghiên cứu khoa học, các hoạt động 

khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia các cuộc 
thi, kỳ thi quốc tế, châu lục, khu vực Đông Nam Á và toàn quốc được trao giải 
vàng, bạc, đồng (hoặc xếp loại nhất, nhì, ba), giải khuyến khích được hưởng mức 
thưởng theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/
QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh”.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 
phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong




