
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  41  /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019
V/v thực hiện Nghị quyết số 
13/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh 

 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu 
lục, quốc tế (có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2018), UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-
HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết), với 
nội dung cụ thể như sau: 

1. Về mức thưởng 

a) Thực hiện theo từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại 
các Khoản 5, 6, 7, 8, Điều 1 và các Phụ lục 1, 2, 3 của Nghị quyết. 

b) Mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các liên 
hoan quốc gia thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Thực hiện theo quy định tại 
Điểm b, Khoản 7, Điều 1 và Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết. Đối với các tập 
thể, cá nhân lập thành tích tại các “Hội diễn”, “Festival” quốc gia thuộc lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật áp dụng mức thưởng như hình thức “Liên hoan”.  

2. Hồ sơ đề nghị 

Hồ sơ đề nghị thưởng cho các cá nhân, tập thể lập thành tích cao trong các 
cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trình Chủ tịch UBND tỉnh, gồm có: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp các tập thể, cá 
nhân đạt giải (kèm theo danh sách trích ngang có ghi rõ thành tích đạt được của 
tập thể, cá nhân). 

- Bản sao Quyết định hoặc Bằng chứng nhận (hoặc Giấy chứng nhận) đạt 
giải của tập thể, cá nhân. 

- Bản sao Quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cử cá nhân, tập 
thể tham gia dự thi (đối với tập thể, cá nhân đạt giải). 

- Bản sao Quyết định của cấp có thẩm quyền phân công, cử cá nhân tham 
gia hướng dẫn, ôn luyện, huấn luyện (đối với huấn luyện viên, người hướng dẫn). 

 - Bản sao Điều lệ cuộc thi (giải đấu) và các văn bản khác có liên quan. 
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3. Nguồn kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí chi thưởng cho các tập thể, cá nhân do ngân sách tỉnh bảo đảm 
và được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 
thưởng) để thực hiện chi thưởng theo quy định. 

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 
Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông) xây dựng dự toán kinh 
phí chi thưởng theo từng lĩnh vực, gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung để trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

4.1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn thuộc thẩm quyền theo dõi, quản lý về những quy định của Nghị quyết số 
13/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh. 

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, theo các lĩnh 
vực lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền, gửi các sở, ngành được 
giao nhiệm vụ ở Điểm 4.2, Khoản 4 Công văn này. 

- Quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và có giải 
pháp thiết thực để có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi 
quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế. 

4.2. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ theo từng lĩnh vực  

Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở 
Nội vụ) quyết định thưởng tiền; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
cho UBND tỉnh tổ chức trao thưởng đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định đối 
với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, cụ thể như sau: 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao 
trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (thuộc lĩnh 
vực thể dục, thể thao). 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đối với tập thể, cá nhân đạt 
thành tích cao trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đối với tập thể, cá nhân đạt thành 
tích cao trong lĩnh vực thể dục, thể thao (trừ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc), 
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. 

d) Sở Khoa học và Công nghệ: Đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao 
trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích 
cao trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. 
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4.3. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, thẩm 
định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thưởng tiền cho các tập thể, 
cá nhân có đủ điều kiện theo quy định. 

- Tổng hợp dự trù kinh phí chi thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị để 
đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4.4. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí chi thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy 
định của Nghị quyết, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị 
các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng 
hợp, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Phạm Ngọc Thưởng 

 


		2019-01-11T11:18:13+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




