
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NỘI VỤ 

Số:        /SNV-TĐKT 

V/v phúc đáp Văn bản số 1018/STP-VP  

ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2022 

       Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Nội vụ nhận được Văn bản số 1018/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp 

về việc đề nghị đề nghị hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

Sau khi xem xét nội dung theo đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ có ý kiến 

như sau:  

1. Căn cứ Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định như sau: 

“Điều 4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

1. …. 

2. …. 

         2.1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thành lập và ban 

hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm. 

…….. 

2.4. Hội đồng có trách nhiệm 

……. 

c) Phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tham 

mưu với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định biểu dương, khen 

thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.” 

Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh không quy định tỷ lệ phiếu nhất trí của 

thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khi họp xét đề nghị khen thưởng. 

Việc quy định cụ thể tỷ lệ phiếu nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh khen thưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp quyết định cụ 

thể và phải đảm bảo nguyên tắc xét, chọn được các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định tại 

điểm b, khoản 2, Điều 6, Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 



2 

 

ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Khi tiến hành sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua theo đợt, chuyên đề do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát 

động thì thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền; trường hợp có tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc thì họp xét, để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh quyết định khen thưởng”. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp khẩn trương ban hành quy chế hoạt động của Hội 

Thi đua - Khen thưởng theo quy định tại Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm 

vụ tham mưu với Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định. 

Sở Nội vụ phúc đáp nội dung đề nghị của Sở Tư pháp như trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT (Tuấn). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bàng Quốc Việt 
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