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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích đối với 

tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các 

cuộc thi (kỳ thi, hội thi) thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi (kỳ thi, hội thi) thế giới, châu 

lục, Đông Nam Á và toàn quốc; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 950/TTr-SNV ngày 29/4/2020. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích đối với tập 

thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi (kỳ 

thi, hội thi) thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ 

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị; thẩm tra, tham mưu 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi tiền khuyến khích cho tập thể, 

cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi từ ngân sách tỉnh (cụ thể là từ Quỹ thi đua, 

khen thưởng của tỉnh) và nguồn huy động đóng góp hợp pháp (nếu có). 
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b) Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh cân đối, bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo thực hiện việc khuyến khích. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 
 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.      
 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;       

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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