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QUYẾT ĐỊNH
Vê sửa đoi, bố sung Quy định về công tác thi đua, khen thuỏng
tại quận Gò vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-ƯBND
ngày 30 tháng 11 năm 2Ó11 của ủy ban nhân dân quận Gò vấp
ỦY BAN NHÂN ĐÂN QUẬN GÒ VẤP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/ƯBTVQH12 ngày 16 tháng 01
năm 2009 của úy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ,
quyền hạn của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ủy ban nhân
dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận,
phường;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 13 tháng 12 năm 2013
của Văn phòng Quốc hội về họp nhất Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cử Nghị dịnh số 42/2Ơ10/NĐ-CP ngày
tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định
số 39/2012/NĐ-CP 112,ày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 4272010/NĐ-CP ngậy 15 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 lliáíig 01 năm 2011 của
Bộ Nội vụ hướng dẫn Lhực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;
^
Căn cứ Quyét định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 nám 2011 của
ủy ban nhân dân thành phố Iiồ Chí Minh về ban hành Quy định về công tác thi
đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Gò vấp tại Tờ trình sô
163/TTr-PNV ngày 10 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay sửa dổi, bổ sung Điều 14 và Điều 21 Quy định về công tác
thi đua, khen thưởng tại quận Gò vấp ban hành kèm theo Quyết định số
03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của ủy ban nhân dân quận Gò vấp như
sau:
1. Sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 1 Điều 14 của Quy định
"b) Đanh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt
các tiêu chuấn sau:

- Sáng tạo, vưọt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các
nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có
ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";
- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";
- Không có cá nhân bị kỷ luật;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Đơn vị có Chi bộ, Đảng bộ phải đạt đơn vị xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh."
2. Sửa đổi nội dung Điểm e Khoản 1 Điều 14 của Quy định
"e) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu
chuẩn sau đây:
- Là "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sỹ tiên tiến";
- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác
nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đế tăng năng suất lao động,
tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa
học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục
vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận."
—
3. Sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy định
"b) Đơn vị được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" thì Thủ
trưởng đơn vị có thể được xct công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến."
4. BỐ sung nội dung Klioản 3, Khoản 4 vào Diều 21 của Quy định
u3.

Trường hợp các cá nhân là cán bộ ihuộc diện Ban Thưởng vụ Quận ủy
quản lý, thì kết quả đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Quận ủy là cơ sở để
xem xét và đề nghị các danh hiệu thi đua. Cụ thế như sau:
a) Cá lủiân đưực đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có thể xét đề
nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
b) Cá nhân được đánh giá "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" có thế xét đề nghị
công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến".
c) Cá nhân được đánh giá "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc "Chưa hoàn thành
nhiệm vụ" không xét danh hiệu thi đua."
4. Các trường hợp đặc biệl do Hội đồng thảo luận, quyết định:
a) Tập thê không có chi bộ, chi bộ sinh hoạt ghép hoặc chi bộ mới thành
lập chưa đủ thòi gian xét chi bộ trong sạch vững mạnh.
b) Thủ trưởng đơn vị mới được điều động trong năm, những cá nhân có
thành tích đặc biệt xuất săc, có nhiều cống hiến, chuấn bị nghỉ hưu."
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Điêu 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày
ký. Các nội dung khác còn lại của Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 11 năm 2011 của úy ban nhân dân quận Gò vấp ban hành Quy định về
công tác thi đua, khen thưởng tại Gò vấp và Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 5 năm 2012 của úy ban nhân dân quận Gò vấp sửa đối, bổ sung
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Gò vấp ban hành kèm theo Quyết
định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của ủy ban nhân dân
quận Gò Vâp vân giữ nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ,
thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, Chủ tịch úy ban nhân dân 16
phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./. iDw
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Sở Tư pháp thành phố (Để kiểm tra văn bản
theo thẩm quyền);
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố~ì
- Ban Thường vụ Quận ủy
L (Để báo cáo);
- Thành viên UBND quận
- ƯBMTTQ Quận (Đe giám sát);
- Công báo thành phố (Để đăng công báo);
- Phòng Tư pháp;
- Website quận (để công khai);
- Lưu: VT, NV.
'
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