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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 28/2016/QĐ-UBND          

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

                 Lào Cai, ngày 16 tháng 5 năm 2016

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH
 Ban hành 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 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; 
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 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của 
Chính phủ; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị 
định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 151/TTr-SNV ngày 01 tháng 
4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. 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 UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng 
các sở, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các doanh nghiệp đóng trên 
địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Xuân Phong
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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 
(Kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND 

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

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này 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, bao gồm: đối 
tượng thi đua; mục tiêu thi đua; nội dung thi đua; tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, 
hồ sơ đề nghị khen thưởng; Quỹ thi đua khen thưởng; mức tiền thưởng và tổ chức 
thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học các 

cấp trên địa bàn tỉnh;
2. Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc các cơ 

quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
3. Các tổ chức, các cá nhân, hộ gia đình, dòng họ trong và ngoài tỉnh có nhiều 

đóng góp, lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Điều 3. Mục tiêu thi đua 
1. Mục tiêu tổng quát: 
Tạo động lực, phát huy trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sự sáng 

tạo của các cá nhân, tập thể cống hiến cho phát triển sự nghiệp giáo dục; trọng 
tâm là thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; nâng cao dân trí, nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong giai 
đoạn mới. 

Huy động nguồn lực tổng hợp, sự tham gia của toàn xã hội để phát triển sự 
nghiệp Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể: 
a) Đổi mới và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua để hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục trong từng năm và cả 
giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó: 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Xây dựng 50 xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia. 
- Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 

xã, phường, thị trấn; 54 trường đạt chuẩn quốc gia; 80% thanh niên trong độ tuổi 
đạt trình độ giáo dục phổ thông và tương đương.

- Tỷ lệ trẻ em ra lớp dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 10%;
b) Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên các cấp đảm bảo sự cân đối, hợp 

lý về số lượng, chất lượng giữa các cấp học, đạt chuẩn trình độ đào tạo, gắn với 
từng vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý theo 
hướng toàn diện, có một bộ phận chất lượng cao.

c) Phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu: Số người lao động qua đào tạo 
là 65%, đào tạo nghề là 55%. Nâng cao năng lực đào tạo của các trường chuyên 
nghiệp để các trường này trở thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có 
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Điều 4. Nội dung thi đua
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp học và quy mô giáo dục hợp lý. Đến năm 

2020 có: 193 trường Mầm non, 183 trường Tiểu học, 9 trường liên cấp Mầm non - 
Tiểu học, 154 trường Trung học cơ sở, 5 trường liên cấp Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông; 124 trường Phổ thông Dân tộc bán trú; 01 Trung tâm Kỹ thuật tổng 
hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh, 9 Trung tâm Dạy  
nghề và Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố. 

2. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng 
viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đến năm 2020 có 100% giáo 
viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó trên chuẩn: Mầm non: 65%, Tiểu học: 
100%, Trung học cơ sở: 88%, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên: 18%. 
100% cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và 50% cán 
bộ quản lý trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên có trình độ trên 
chuẩn; 65% cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và 80% 
cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên có trình độ lý 
luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% trường học có tổ chức cơ sở đảng; tỷ lệ 
đảng viên đạt 40% tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

3. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện và hiệu quả giáo dục, đào tạo.

4. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng 
đặc biệt khó khăn. Đến năm 2020 phấn đấu 9 trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
đạt chuẩn quốc gia. 

5. Củng cố vững chắc, phát huy kết quả phổ cập giáo dục: Phổ cập giáo dục 
Mầm non trẻ em 5 tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học, Phổ cập giáo dục Trung học 
cơ sở ở 164/164 xã, 9/9 huyện, thành phố. Đến năm 2020 tỷ lệ Phổ cập giáo dục 
Trung học cơ sở 164 xã đạt trên 90%. 
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6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học; chuẩn hóa cơ sở 
vật chất các trường học ở vùng cao, vùng khó khăn; kiên cố hóa, hiện đại hóa 
trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao. Đến năm 2020 có 95% Tiểu học, 
95% Trung học cơ sở, 100% Trung học phổ thông có phòng học kiên cố, 50% số 
trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 100% Trung học phổ thông có đủ phòng học 
bộ môn; 100% trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, 85% trường Phổ thông dân tộc 
bán trú đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giáo dục; ban hành mới các 
chính sách tập trung vào: Hỗ trợ, khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
học sinh giỏi; phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giáo viên giỏi, chính sách 
để mở rộng xã hội hóa giáo dục; cơ chế khuyến khích giáo viên yên tâm, ổn định 
công tác lâu năm ở vùng cao.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC HỒ SƠ 

KHEN THƯỞNG; QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 5. Nguyên tắc khen thưởng
1. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc đánh giá 

phân xếp loại tập thể, cá nhân trước khi xét khen thưởng.
2. Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước phải là 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân đủ điều 
kiện khen thưởng.

3. Thực hiện bình đẳng giới trong xét, đề nghị khen thưởng. Cùng một 
thành tích ưu tiên xét khen thưởng cho cá nhân là nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 
70% trở lên.

4. Trong giai đoạn 2016 - 2020 mỗi tập thể, cá nhân được đề nghị không quá 
01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào này, trừ khen thưởng đột 
xuất và tổng kết phong trào thi đua. 

Riêng học sinh đạt giải tại các kỳ thi không hạn chế số lượng Bằng khen mà 
căn cứ vào thành tích đạt được hàng năm theo tiêu chuẩn thành tích năm sau phải 
cao hơn năm trước.

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 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 
65/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BNV.
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Điều 7. Khen thưởng cấp tỉnh
1. Cờ thi đua của UBND tỉnh: được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao và nội 

dung thi đua hàng năm; 
b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong tỉnh hoặc ngành, 

địa phương học tập; 
c) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và qui định của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức 
đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”.

d) Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất dẫn đầu các khối thi đua quy định tại 
điểm đ, khoản 1 Điều này; 

đ) Quy định về các khối thi đua:
- Khối các Trường Chuyên nghiệp thuộc UBND tỉnh.
- Khối các Trường THPT của thành phố Lào Cai, Trường THPT số 1 của các 

huyện. 
- Khối các Trường THPT còn lại của các huyện. 
- Khối các Trường trực thuộc của mỗi huyện, thành phố.
- 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.
2. Tập thể lao động xuất sắc: tặng cho các trường học đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả;
c) 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 

ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có cá nhân đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật;

d) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và qui định của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức 
Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”.

3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân ba lần liên tục đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
b) Có sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận là sáng kiến 

cấp tỉnh.
Điều 8. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu, chấp 
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hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu trong số những tập thể hai năm liên tục Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Trường đạt chuẩn Quốc gia.
2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 

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

b) Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi có học sinh đạt giải trong kỳ 
thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia, khu vực Quốc tế, Quốc tế; 
Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi có học sinh là người dân tộc thiểu số 
đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi cán bộ quản lý giỏi, 
giáo viên giỏi cấp Quốc gia. 

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho học sinh, sinh viên, học viên 
đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Học sinh đang học ở các trường phổ thông đạt giải khuyến khích trong kỳ 
thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia, khu vực Quốc tế, Quốc tế và đạt 
giải nhất, nhì, ba một số cuộc thi cấp Quốc gia, khu vực Quốc tế, Quốc tế.

b) Học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi 
Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học phổ thông; đạt giải nhất một số 
cuộc thi cấp tỉnh.

c) Học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi 
các môn văn hóa và cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học phổ 
thông; đạt giải nhất một số cuộc thi cấp tỉnh. 

d) Học sinh, sinh viên, học viên đang học ở các Trường chuyên nghiệp, cơ 
sở dạy nghề đạt giải khuyến khích trong hội thi tay nghề cấp Quốc gia hoặc đạt 
giải nhất cấp tỉnh.

4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân lập được 
thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 
có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong cấp học, ngành học hoặc cộng đồng 
địa phương.

5. Bằng khen của Chủ tịch UBND 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 100 triệu đồng trở 
lên đối với tập thể và 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, hộ gia đình. 
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Điều 9. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở  
Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai và Hiệu 
trưởng các Trường chuyên nghiệp: Thực hiện theo quy định ban hành kèm theo 
Quyết định 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố Lào Cai, 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. 

Điều 10. Nguồn kinh phí khen thưởng, mức tiền thưởng
1. Nguồn kinh phí khen thưởng
- Cấp tỉnh và Trung ương khen: Kinh phí được trích từ Quỹ Thi đua, Khen 

thưởng tỉnh. 
- Cấp Sở, huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp: Kinh phí được trích 

từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Sở và địa phương, đơn vị. Riêng kinh phí khen 
thưởng đối với học sinh, sinh viên do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen 
thưởng do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

2. Mức tiền thưởng: 
a) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước 

và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; 

b) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 
tỉnh thực hiện theo Điều 36 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

c) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 
sở, địa phương, đơn vị thực hiện theo Điều 37 của bản quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

Điều 11. Công nhận “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” các cấp 
thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Điều 12. Đăng ký thi đua
Việc đăng ký thi đua thực hiện theo Điều 3 của bản quy định ban hành kèm 

theo Quyết định 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.
1. Đối tượng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành 

phố, các trường chuyên nghiệp đăng ký thi đua qua Sở Giáo dục và Đào tạo. 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và đăng ký thi đua qua Ban Thi đua 

Khen thưởng tỉnh, trước ngày 15/10 hàng năm.
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Điều 13. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng 
các hình thức khen thưởng

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng các hình thức 
khen thưởng thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 84/2014/
QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng hàng năm gửi về UBND tỉnh (qua Ban 
Thi đua Khen thưởng tỉnh) cụ thể như sau:

a) Đối với học sinh, sinh viên, học viên: Trước ngày 20/5 hàng năm.
b) Các đối tượng còn lại: Trước ngày 30/8 hàng năm.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào 
thi đua; khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng 

1. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực phong trào thi 
đua chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân 
lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Cơ quan thường trực có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua 
- Khen thưởng), các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai các nội dung 
của quy định này đến các đối tượng thi đua, tổng hợp đăng ký thi đua; kiểm tra, 
đôn đốc, đánh giá, thẩm định và trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua trình UBND tỉnh (qua Ban Thi 
đua Khen thưởng); định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trên phạm 
vi toàn tỉnh.

Chủ trì chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo 
viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu cấp tỉnh hàng năm.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định này; phối hợp với cơ quan 
thường trực kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển 
khai phong trào thi đua. Thẩm định và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tổng hợp báo cáo định kỳ theo 
quy định.

3. Khối thi đua Các trường chuyên nghiệp thuộc UBND tỉnh trình đề nghị 
UBND tỉnh khen thưởng qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung.

4. Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, 
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cá nhân trong công tác hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và xây dựng xã hội học 
tập trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Tổng kết và khen thưởng
1. UBND các cấp tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên 

tiêu biểu xuất sắc hàng năm vào dịp 1/6.
2. UBND các cấp tổ chức tổng kết và lễ tuyên dương khen thưởng Nhà giáo 

tiêu biểu xuất sắc hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần điều 

chỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Xuân Phong


