
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  1933   /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày  19   tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của  

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong  

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Công văn số 2437/BTP-VĐCXDPL ngày 13 tháng 7 năm 2022 

của Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy 

định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 494/TTr-STP ngày 

09 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được 

giao trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có Danh mục kèm theo). 

Điều 2.  

1. Thủ trưởng các Sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định 

chi tiết theo Quyết định này có trách nhiệm: 

a) Trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về 

chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết 

định này; 
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b) Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản để kịp 

thời giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo; 

Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản quy định 

chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, giải 

pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Định kỳ chậm nhất ngày 23 hàng tháng, cập nhật, gửi thông tin về tình 

hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về Sở Tư pháp để theo dõi, 

tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp. 

2. Các cơ quan được giao phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết 

chủ động đề cao trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp với cơ quan chủ 

trì soạn thảo để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình văn bản. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết 

của các Sở, ngành;  

b) Định kỳ chậm nhất ngày 25 hàng tháng cập nhật tình hình xây dựng, 

ban hành văn bản quy định chi tiết về Bộ Tư pháp theo đúng quy định;  

c) Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư 

pháp về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo 

văn bản quy định chi tiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, 

ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp (Vụ CVĐCVXDPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC.Hữu 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Phan Văn Đăng 
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DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TRONG  

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số  1933   /QĐ-UBND ngày   19  tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Tên văn bản quy định chi tiết Điều khoản của 

Luật giao quy 

định chi tiết 

Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp Thời gian trình 

UBND tỉnh xem 

xét, ban hành 

1 Quyết định quy định việc xét 

tặng các danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”, “Cờ thi đua cấp tỉnh”, 

“Tập thể lao động xuất sắc”, 

“Tập thể lao động tiên tiến” và 

bằng khen, giấy khen trên địa 

bàn tỉnh  

Khoản 4 Điều 24, 

khoản 6 Điều 24, 

khoản 3 Điều 26, 

khoản 3 Điều 27, 

khoản 3 Điều 28 

khoản 6 Điều 74, 

khoản 2 Điều 75 

Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022  

Sở Nội vụ Các Sở, ban ngành 

tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ quan, 

tổ chức khác có liên 

quan. 

Trình UBND tỉnh 

ban hành trong 

quý IV/2023 để có 

hiệu lực từ ngày 

01/01/2024 (cùng 

thời điểm với thời 

điểm có hiệu lực 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022).  

2 Quyết định quy định tiêu chuẩn 

và xét tặng danh hiệu “xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu”, 

“thôn, khu phố văn hóa”, “Gia 

đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh. 

Khoản 2 Điều 29, 

khoản 2 Điều 30, 

khoản 2 Điều 31 

Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  

Sở Nội vụ; các Sở, 

ban ngành tỉnh; 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan. 

Sau khi Chính phủ 

ban hành khung 

tiêu chuẩn.   
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