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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về phong trào thi 

đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 
2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 

21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
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 Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước 
chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 
2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 732/TTr–SNV ngày 14 
tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về phong trào thi 
đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 
– 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 
của UBND tỉnh, cụ thể:

1. Khoản 4, Điều 8 được sửa đổi như sau:
Tặng 02 huyện dẫn đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững khi tổng kết giai đoạn 2016-2020, đạt tiêu chuẩn sau:
a) 01 huyện không là huyện nghèo có thành tích giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 
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5%/năm trở lên trong 5 năm liên tục.
b) 01 huyện là huyện nghèo có thành tích giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7%/năm trở 

lên trong 5 năm liên tục.
2. Bổ sung điểm h, điểm i, khoản 1, Điều 9 như sau:
h) Tặng cho 01 thôn, bản có thành tích xuất sắc nhất dẫn đầu mỗi huyện, 

thành phố trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
khi tổng kết giai đoạn 2016-2020 có thành tích giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận 
nghèo từ 7%/năm trở lên trong 5 năm liên tục.

i) Tặng 01 lần cho xã dẫn đầu các huyện, thành phố có 3 năm liên tục được 
công nhận đạt chuẩn về an ninh, trật tự. 

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 15 tháng 01 năm 2018.  
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 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


