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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 của Quy chế 

về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo 

ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sửa đổi một số điều của Quy chế về tổ chức hoạt động 

và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban 

hành kèm theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

huyện Côn Đảo; 

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 186/TTr-NVLĐTB&XH ngày 28/5/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 của Quy chế về quản lý công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 

1166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện, như sau: 

“1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

…. 

b) Tiêu chuẩn xét tặng: 

Đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua phải đạt số điểm từ 900 điểm trở lên và phải 

đảm bảo đủ các điều kiện sau:  

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm.  

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các cơ quan, đơn vị khác thuộc huyện học 

tập.  

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác.  

- Đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải 

được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.” 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Chánh   n ph ng huyện   rưởng  h ng N i v  - Lao đ ng - 

 hương binh và Xã h i huyện   hủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 3; 

-   r. Huyện ủy  

-   r. HĐND huyện  

-  hành viên H i đồng  hi đua – Khen thưởng 

huyện  

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thu c huyện; 

- Lưu:   , N LĐ B&XH. 
Phuc- ĐK  

CHỦ TỊCH 
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