ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 3335/UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2022

V/v triển khai thực hiện
Công văn số 1596/BTĐKT-V.II
ngày 06/7/2022 của Ban Thi
đua - Khen thưởng Trung ương

Kính gửi:
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các tổ chức Hội đặc thù;
- Các cơ quan trung ương, doanh nghiệp thuộc
Khối thi đua tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi
đua - Khen thưởng Trung ương về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị
khen thưởng cấp Nhà nước (gửi kèm theo văn bản này),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Khối thi đua tỉnh căn cứ
nội dung tại Công văn số 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đuaKhen thưởng Trung ương để triển khai thực hiện đảm bảo quy định, trong đó,
cần tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung trọng tâm sau:
a) Không đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
khen thưởng hoặc trình khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân
không do Sở, ban, ngành, huyện và tương đương quản lý về tổ chức, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương theo quy định tại Khoản 1
Điều 46 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.
b) Không áp dụng thực hiện việc khen thưởng phong trào thi đua theo
chuyên đề khi sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề án, Chương trình, nhiệm vụ
công tác trọng tâm.... Trường hợp đặc biệt khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính
trị, phải có đề án, kế hoạch được phê duyệt đồng ý của Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải thực hiện theo đúng mẫu
quy định kèm theo 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.

d) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phải thực hiện theo mẫu
quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về
công tác văn thư và Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ
tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý điều hành của cơ
quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Không đưa vào hồ sơ các văn bản, tài
liệu không hợp lệ thay cho biên bản họp Hội đồng như: Trích Biên bản; Biên
bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng; Biên bản tổng hợp ý kiến xét
duyệt của Hội đồng,...
đ) Các tài liệu minh chứng trong hồ sơ đề nghị khen thưởng phải là bản
gốc hoặc sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền.
2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai nội dung
trên, đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và
đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành.
Chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong
công tác thi đua, khen thưởng. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện,
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện
các nội dung trên./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- VPUB: LĐ, các Phòng ban;
- Lưu: VT, VXNV. NY
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