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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo
Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
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 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 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.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số
21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Nguyên tắc khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013,
Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 2
Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, còn được thực hiện theo nguyên tắc
như sau:
a) Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
đoàn thể tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc cấp huyện h o ặ c
ngành quản lý khi tiến hành sơ kết, tổng kết phát động thi đua theo chuyên đề;
b) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
có trách nhiệm theo dõi, xem xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên
khen thưởng.
3. Về hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư
số 12/2019/TT-BNV, cụ thể như sau:
a) Cơ quan có thẩm quyền căn cứ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được
giao và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân để khen thưởng hoặc đề nghị
cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp;
b) Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.
Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp
có thẩm quyền tặng thưởng hình thức, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng
vượt mức hạng;
Đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đột xuất, có
phạm vi ảnh hưởng lớn trong tỉnh thì đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
c) Trong 01 năm không đề nghị xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp
Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ khen thưởng đột xuất; khen
thưởng quá trình cống hiến).”
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2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Đăng ký tham gia thi đua
1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải phát động phong trào thi đua
và tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện tốt
các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.
2. Trưởng các Khối, Cụm thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập:
Tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký phấn đấu hoàn thành các nội dung,
chỉ tiêu thi đua; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm
cho các đơn vị thành viên trong Khối, Cụm.
3. Việc đăng ký tham gia thi đua và bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”
được thực hiện như sau:
a) Đối với công nhân, đăng ký tham gia và bình xét danh hiệu từ xí nghiệp,
phòng, phân xưởng, trung tâm thuộc doanh nghiệp;
b) Đối với nông dân, đăng ký tham gia và bình xét danh hiệu theo ấp,
khu vực; cá nhân đề nghị danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải được 70% đại diện
hộ gia đình trong Tổ Nhân dân tự quản cùng cư trú tán thành;
c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan,
đơn vị, địa phương đăng ký tham gia và bình xét danh hiệu theo phân cấp
quản lý.
4. Đối với phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh phát động: Trên cơ sở kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của
huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể tỉnh xây dựng, đăng ký các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, giải pháp
thực hiện và kết quả phấn đấu đạt được các hình thức khen thưởng cụ thể, gửi tới
Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.
5. Thời gian đăng ký tham gia thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao
hàng năm của thành viên Cụm, Khối thi đua gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua
Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và Trưởng Cụm,
Khối thi đua theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm
của tỉnh, riêng ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ký theo năm học chậm nhất
ngày 15 tháng 10 hàng năm.
6. Đối với các phong trào thi đua chuyên đề do các ngành phát động:
Trên cơ sở Kế hoạch của ngành có đầy đủ các nội dung gửi về Cơ quan Thường trực
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ)
sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày triển khai Kế hoạch.”
3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“Điều 8. Hình thức tổ chức thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua
Hình thức tổ chức thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua được thực
hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
Điều 4, Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5 Thông tư số
12/2019/TT-BNV, cụ thể như sau:
1. Hình thức tổ chức thi đua bao gồm: Thi đua thường xuyên và thi đua
theo đợt (chuyên đề).
a) Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện
tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức,
đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể
trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị
có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau;
Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích,
yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị hoặc theo Cụm, Khối thi đua để phát động phong trào thi đua,
ký kết giao ước thi đua. Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị,
trưởng các Cụm, Khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua;
b) Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt
nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng
thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ
thời gian, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.
Khi tổ chức phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) có phạm vi trong sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh có thời gian từ 03 năm trở lên phải gửi Kế hoạch Tổ chức phát động
phong trào thi đua về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
(Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.
Người đứng đầu sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền:
Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) trong phạm vi tỉnh thực
hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền; Khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua
có thời gian từ 03 năm, 05 năm trở lên, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc, tiêu biểu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Bằng khen của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định.
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Không khen thưởng cho các tập thể và cá nhân khi sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định,
Thông tư hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn…
Không khen thưởng phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) cho thành
viên của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp tỉnh do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định thành lập. Thành tích của thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp
tỉnh được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen
thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; trừ trường hợp có văn bản chỉ đạo,
thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Không khen thưởng nhân ngày thành lập, ngày kỷ niệm; đối với khen
thưởng chuyên đề (theo đợt), chủ yếu áp dụng hình thức khen thưởng thuộc
thẩm quyền của cấp phát động thi đua (giấy khen). Không xét đề nghị khen thưởng
chuyên đề cho những hoạt động có thời gian ngắn hoặc không có quy chế thi đua
cụ thể, không phát động thi đua; không xem xét khen thưởng cho các đối tượng
thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xem xét,
khen thưởng theo chuyên đề đối với những phong trào thi đua trong phạm vi sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thời gian phát động
từ 03 năm trở lên, phong trào thi đua có tổng kết cấp tỉnh, có kế hoạch cụ thể về
khen thưởng hoặc các phong trào thi đua do Trung ương phát động.
Đối với khen thưởng đột xuất, chỉ xem xét, khen thưởng cho các tập thể,
cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn
tỉnh hoặc khu vực; trường hợp khen thưởng theo sự chỉ đạo, thống nhất của
Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo văn bản
chỉ đạo).
Các trường hợp khen thưởng ngoài kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
phát động hoặc do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
phát động từ 03 năm trở lên; khi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen
thưởng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải có ý kiến bằng văn bản thống nhất về
số lượng khen thưởng của Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) nhưng không quá 03 tập
thể và 05 cá nhân.
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2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua:
a) Phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện;
nội dung phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để đề ra
nội dung, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực;
b) Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để xây dựng
các tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tế và làm căn cứ bình xét thi đua,
khen thưởng trong các kỳ sơ kết, tổng kết;
c) Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chỉ đạo điểm,
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu
trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình
tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua. Việc phát hiện
điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua;
d) Chú trọng việc tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia và đảm bảo
các điều kiện về tinh thần, vật chất cho tổ chức phong trào thi đua; đồng thời
tăng cường kiểm tra theo dõi quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua;
đ) Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, tác dụng,
những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức
phong trào thi đua; công khai lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các
sáng kiến, kinh nghiệm để mọi người học tập và nhân rộng các gương điển hình
tiên tiến.”
4. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân
đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, cụ
thể như sau:
a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
b) C ó s á n g k i ế n đ ể t ă n g n ă n g s u ấ t l a o đ ộ n g , t ă n g h i ệ u q u ả c ô n g t á c
được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được
áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu,
phục vụ chiến đấu (đối với cá nhân là Công an xã, thị trấn không thuộc lực lượng
Công an chính quy, Ban bảo vệ dân phố).
Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác,
giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu
khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.
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Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do cơ
quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp,
nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
Khi xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương họp và bỏ phiếu kín; tỷ lệ phiếu đồng ý từ
70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng
vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).”
5. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2 . Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h t ổ c h ứ c p h o n g t r à o t h i đ u a t h e o C ụ m , K h ố i
xem xét, quyết định tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” cho tập thể
có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu Cụm, Khối thi đua. Không ban hành
Quyết định tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” đối với tập thể đủ tiêu
chuẩn đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.”
6. Khoản 4 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá
trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh
đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự
nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến
cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi có thông báo nghỉ hưu.”
7. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 18. Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng
1. Khi xét khen thưởng cần căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân
gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được giao,
thành tích phải được căn cứ từ hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh,
trong nghiên cứu, trong công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, rèn luyện và
học tập; hoặc có những sáng kiến, phát minh, đề tài, tác phẩm, áp dụng những
kinh nghiệm mang lại hiệu quả cao.
Khi xét, đề nghị khen thưởng phải lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu
biểu, xuất sắc trong các tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng. Chú trọng
khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp thực hiện đạt thành tích xuất
sắc; hạn chế khen thưởng cho lãnh đạo, người chỉ đạo thực hiện.
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2. Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; thành tích đạt được nhiều,
công lao đóng góp lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng thì mức hạng khen thưởng cao;
không nhất thiết phải tuần tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới
khen thưởng mức cao; không nhất thiết đề nghị lần khen sau phải cao hơn
lần trước.
3. Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được.
Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình
tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa
và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
4. Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích làm căn cứ
xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo
đợt (chuyên đề) được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp
trên khen thưởng.
Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân
trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều
tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo
đang được xác minh làm rõ.
5. Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian
lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết
định khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được
tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.
6. Tặng, truy tặng “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Lao động”
các hạng (có quá trình cống hiến), tôn vinh các danh hiệu vinh dự Nhà nước:
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ,
Nghệ nhân cho cá nhân phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại
Điều 36, 37, 38, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64 và Điều 65 Luật Thi đua,
khen thưởng và Điều 16, 17, 18, 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
7. Khi đề nghị khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì
tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
8. Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với
tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố) được xét sau khi kết thúc
năm học.”
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8. Khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương
trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể
trung ương công nhận;
b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp
theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần
được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Cờ thi đua của
Ủy ban nhân dân tỉnh” hoặc có 03 lần được tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân
dân tỉnh”. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời
gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.”
9. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 25. Khen thưởng quá trình cống hiến và quy định chức danh
tương đương để xét khen thưởng
Thực hiện theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
và khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2019/TT-BNV.”
10. Khoản 5 và khoản 8 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5 . Đ ố i v ớ i n h ữ n g c ơ q u a n , t ổ c h ứ c , đ ơ n v ị c ó n g h ĩ a v ụ n ộ p n g â n s á c h
nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân là
Thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan
quản lý thuế có thẩm quyền.
Khen thưởng đối với doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại
khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2019/TT-BNV.
8. Trước khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét hồ sơ đề nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp trên khen thưởng các hình thức khen
thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” sẽ lấy ý kiến của
Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin
điện tử Sở Nội vụ và Báo Hậu Giang ít nhất 15 ngày làm việc.
Việc lấy ý kiến của Nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xử lý
thông tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh trước khi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp trên
khen thưởng.”
11. Khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“1. Đề nghị khen thưởng tổng kết thành tích hàng năm hoặc năm học:
a) Hồ sơ, thủ tục:
Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Các giấy tờ khác có liên quan đến danh hiệu thi đua hay hình thức khen
t h ư ở n g của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nếu có).
b) Số lượng báo cáo thành tích:
Danh hiệu Anh hùng Lao động: 03 bộ (bản chính).
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Cờ thi đua của Chính
phủ”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ (bản chính).
Huân chương các loại: 03 bộ (bản chính).
Trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước đối với sở, ban, ngành, đoàn thể
cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố hoặc Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
04 bộ (bản chính).
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Hậu Giang”, danh hiệu “Tập thể Lao động
xuất sắc”, “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”: 01 bộ (bản chính).
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải
phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Trong báo cáo
phải thể hiện đủ các nội dung theo các mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số
91/2017/NĐ-CP; ghi cụ thể số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của cấp
có thẩm quyền; số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đề
tài nghiên cứu khoa học.”
12. Khoản 2 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm giúp Người
đứng đầu quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng đối với thành tích của
tập thể, cá nhân để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
theo quy định.”
13. Khoản 1 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi theo đúng quy định tại
khoản 1 Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.”
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Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 13 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày

tháng

năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT Trung ương (HN - TP. HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.KM
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