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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 33/2016/QĐ-UBND 

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

 
Lai Châu, ngày 14 tháng 9 năm 2016 

 

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 45/2014/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 16/11/2013; 

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 45/2014/QĐ-
UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tại nội dung đoạn thứ nhất của Điểm a Khoản 1 Điều 6, thay cụm từ "Hội 
đồng có từ 17 đến 19 thành viên" bằng cụm từ "Hội đồng có từ 13 đến 15 thành viên". 

2. Nội dung đoạn thứ tư tại Điểm b Điều 18 "Các tập thể đạt các tiêu chuẩn trên 
phải được bình xét suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu khối thi đua của các 
cấp, các ngành" được sửa đổi thành: "Đối với tập thể thuộc các Khối thi đua trên địa 
bàn tỉnh, ngoài đạt các tiêu chuẩn trên phải được Khối thi đua bình xét suy tôn là đơn 
vị xuất sắc tiêu biểu nhất của Khối".   

3. Điều 22: 

a) Tại Điểm a Khoản 1 sửa đổi, bổ sung nội dung phần đầu như sau: 

“a. Cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng 
Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được UBND tỉnh xem xét, đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền xem xét để tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động hạng 
Nhất:" 

b) Tại Điểm b Khoản 1 sửa đổi, bổ sung nội dung phần đầu như sau: 


