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NGHỊ QUYẾT
Về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng  

và phát triển tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; 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 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 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 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 
UBND tỉnh về việc quy định xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 
tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát 
triển tỉnh Lào Cai

1. Tên gọi Huy hiệu: “Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 
Lào Cai”.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 10/2015/NQ-HĐND          

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2015
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2. Nguyên tắc xét tặng:
a) Huy hiệu được xét tặng một lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định. Không có hình thức truy tặng;
b) Hàng năm xét tặng Huy hiệu 01 đợt vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Lào 

Cai (12/7); trường hợp đặc biệt có thể xét tặng đột xuất;
c) Việc xét tặng Huy hiệu phải thực hiện đúng các quy định, đảm bảo chính xác, 

công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời.
3. Đối tượng, tiêu chuẩn:
 a) Đối tượng không xác định thời gian công tác:
- Cá nhân là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của 

các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cá nhân nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; 
Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thuộc tỉnh; Thường 
trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố có nhiều đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

- Cá nhân là người trong và ngoài tỉnh có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã được ghi nhận và tôn vinh.

- Cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng 
góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố và 
phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương 
thuộc các nước mà tỉnh Lào Cai có mối quan hệ hợp tác.

b) Đối tượng xác định thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai: 
- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai 20 năm trở 

lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối với nam (tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai) đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc 
Bằng khen của Bộ, Ngành Trung ương trở lên. 

- Cá nhân đã được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương 
các loại được giảm 01 năm so với thời gian quy định. Cá nhân đang tham gia công 
tác tại tỉnh Lào Cai được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó 
tiếp tục trở về công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự vẫn được tính là thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

c) Cá nhân là chủ doanh nghiệp, công nhân, nông dân, người lao động:
-  Cá nhân là chủ doanh nghiệp (có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai từ 15 năm trở lên), được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 
hoặc đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Bộ, 
Ngành Trung ương trở lên.

-  Cá nhân là công nhân, người lao động (có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai từ 15 năm trở lên), được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc 
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đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Bộ, Ngành 
Trung ương trở lên.

-  Cá nhân là nông dân được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 
(có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 15 năm trở lên), đã được công 
nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Bộ, Ngành Trung ương trở lên.

4. Các trường hợp không xét tặng:
Không xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai đối 

với người bị kỷ luật khai trừ Đảng, bị kỷ luật buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân 
nhân, quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp, bị tòa án tuyên có tội.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương bảo đảm.
6. Mức thưởng: Cá nhân được xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Lào Cai được thưởng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở; được cấp Bằng Huy 
hiệu kèm theo khung và Huy hiệu.  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông 

qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


