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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  01/2021/QĐ-UBND               Kon Tum, ngày 15 tháng 01  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, 

 khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và 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 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định Chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên 

đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 

Căn cứ Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 57/SNV-TĐKT ngày    

11 tháng 01 năm 2021. 

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 Kon Tum ban hành kèm theo Quyết 

định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 và Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum, cụ thể như sau: 
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1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2020 như sau: 

“3. Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để khen thưởng theo 

công trạng và thành tích đạt được (khen hàng năm) phải được thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền (theo quy định về phân cấp quản lý cán 

bộ hiện hành) thông báo, kết luận bằng văn bản. 

4. Chưa khen thưởng hoặc chưa đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ 

luật hoặc đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm hoặc có đơn thư tố cáo, phản ánh đang được xác minh làm rõ.” 

2. Bổ sung điểm e vào khoản 7 Điều 5 của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 như sau: 

“e) Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, kỳ thi 

quốc tế đã được khen thưởng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 

110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định chế độ 

khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc 

gia, quốc tế thì không tiếp tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen; Học sinh, sinh viên, học viên tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật và đoạt được nhiều giải thưởng trong một năm thì được xét tặng một hình 

thức khen thưởng tương ứng với giải thưởng đạt được theo nguyên tắc không 

tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được”. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan đơn vị Trung ương đóng chân trên địa 

bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cụm, khối thi đua, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.     

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                     CHỦ TỊCH 

                                                                      Lê Ngọc Tuấn 
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