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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 03/2020/QĐ-UBND 

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

 
 Lai Châu, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-
UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như 
sau: 

“- Hướng dẫn ký kết giao ước thi đua giữa các khối thi đua; tham mưu cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện 
các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng”. 

2. Điểm b khoản 3 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (đối với đề nghị tặng danh hiệu Cờ 
thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 
02 bản chính; Anh hùng Lao động, Huân chương các loại 03 bản chính)”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
Trần Tiến Dũng 

 


