
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3508/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày   05  tháng 9 năm 2018 

V/v thực hiện một số nội dung 
liên quan đến công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh  

 

Kính gửi: Các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh.  

 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 30/8/2018 của Sở Nội vụ 
về tham mưu thực hiện một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng theo Kết 
luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3179/VP-KGVX, đồng 
chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 251/BC-
SNV ngày 30/8/2018. 

2. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

a) Sở Nội vụ: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống các 
văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các nội dung 
về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu 
tổ chức, sắp xếp các cụm, khối thi đua của tỉnh; kịp thời ban hành văn bản 
hướng dẫn mới về tổ chức, hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 
số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; hướng dẫn 
việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài 
nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng (theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 
28/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 10 năm 2018. 

c) Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn (các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh): 

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đổi mới công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác khen thưởng cần quan tâm, đề nghị 
khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; khen 
thưởng các đối tượng ở vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Khi xem xét khen thưởng các đối tượng có thành tích 
tương đồng nhau, cần quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở các vùng có 
điều kiện khó khăn hơn, đồng thời phải quan tâm đến yếu tố đại diện khu vực, 



 2

đơn vị hành chính để bảo đảm hài hòa, có tính khích lệ, động viên. Các nội dung 
này, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể trong các báo cáo sơ kết, tổng 
kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. 

- Phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung của Quyết định số 
36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 
về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến các tập thể, cá nhân trực 
thuộc; chủ động xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận 
sáng kiến cấp tỉnh vào thời điểm thích hợp, để bảo đảm kịp thời khi thực hiện 
việc xét công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn về sáng kiến. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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